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Abstrakt  

Syftet med denna studie är att skapa en djupare diskussion om hur elever och lärare i 
grundskolans tidigare år uppfattar och arbetar med skolans demokratiuppdrag. Elever och lärares 
åsikter om förutsättningar och begränsningar i praktiserandet av demokratiuppdraget ges också 
fokus. Studien är av kvalitativ art, där intervjuer har gjorts med tre verksamma lärare och fyra 
elever i grundskolans tidigare år. Intervjuerna grundar sig på en kvalitativ intervju, där personerna 
som intervjuas ges möjlighet till att formulera egna svar. Intervjuerna har genomförts enskilt, för 
att sedan transkriberas och kategoriseras. Resultatet från intervjuerna visar att eleverna har 
svårigheter med att diskutera själva innebörden i begreppet demokrati. Även lärarna anger att 
detta är ett svårt ord och använder olika redskap för att konkretisera begreppet. Resultatet visar 
också att demokratiuppdragets värdegrund är något som praktiseras dagligen i det vardagliga 
arbetet. När situationer som konflikter uppstår skapas också möjlighet till samtal om 
demokratiuppdragets värden. Studiens resultat visar vidare att praktiserandet av 
demokratiuppdraget i klassrummet kräver ett öppet klimat som tar tillvara på elevers frågor och 
intressen. Dessutom påpekar lärare att det inte finns någon given metod för att praktisera 
demokratiarbetet, då alla elever är olika och lär olika. Motverkande av kränkande behandling är 
också något som behandlats i denna studie. Detta diskuteras endast som förebyggande 
handlingar. Via resultatet framkommer att planering och reflektion med andra lärare är viktiga 
aspekter för att praktisera demokratiuppdraget.  
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1. Inledning  
Grundlärarutbildningen präglas av en vision om att undervisningen ska bidra till att fostra 
demokratiska medborgare där elever ges möjlighet till att bli delaktiga. I läroplanen (Skolverket 
2011) går det att läsa sig till att demokratiuppdraget är en stor del av lärarens uppdrag. Det 
framgår tydligt i läroplanen att barnen ska fostras till att klara av ett liv i samhället, där vikten av 
att göra sig hörd och respektfullt lyssna till andras åsikter är en grundsten. 

Men begreppet demokratiuppdraget är mycket mer komplext än så och för att skapa en givande 
diskussion anser jag att det är viktigt att fördjupa sig i begreppet utifrån olika perspektiv och inte 
bara se begreppet i sin helhet. För att kunna dela upp demokratin i dess beståndsdelar, har jag 
använd mig av Persons (2010 s.47) analysredskap, där demokratibegreppet delas upp i fyra olika 
kategorier. Genom intervjuer med lärare och elever är min förhoppning att skapa en djupare 
diskussion om hur detta komplexa begrepp uppfattas och praktiseras i undervisningen.   

Ett vanligt förekommande ämne i nutidens skolpolitiska debatt är barns inflytande och 
delaktighet. Vi kan också läsa i diverse skolfokuserade magasin om aktuell forskning och 
reportage angående vikten av demokratiarbete i skola och förskola. Att utgå från den enskilda 
eleven är aspekter som är viktigt för att lärande ska kunna ske. Vi ser också en stark debatt som 
fokuserar på att skolan måste ta tillvara på mångfald och olikheter. Båda dessa aspekter är i 
grunden demokratiska värderingar. Men hur diskuterar egentligen lärare demokratiuppdraget, de 
som faktiskt är på plats och förväntas arbeta med detta varje dag? Det känns också angeläget att 
diskutera hur demokratiuppdraget i skolan upplevs av eleverna, de som faktiskt förväntas lära sig 
om demokrati, varje dag. Men som också ska lära sig att leva demokratiskt. Demokratiarbetet är 
något som vi aldrig någonsin får sluta diskutera eller ompröva. Min förhoppning är att denna 
studie ska lyfta nya aspekter inom området och hjälpa till att hålla diskussionen vid liv.  .  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare diskussion om hur elever och lärare i 
grundskolans tidigare år uppfattar och arbetar med skolans demokratiuppdrag. Således vill 
studien rikta fokus mot lärares och elevers åsikter om förutsättningarna och begränsningar till ett 
praktiserande av demokratiuppdraget i skolan. För att nå en sådan kunskap blir det också viktigt 
att ta reda på hur elever och lärare beskriver och uppfattar olika begrepp som används i 
läroplanens demokratiuppdrag.  

Studiens syfte konkretiseras med följande frågeställningar:  

 

- Hur uppfattar och förstår elever och lärare demokratibegreppet?   

- På vilket sätt anger lärare och elever att de arbetar med att förankra demokratins värden? 

- Vilka metoder och verktyg beskriver lärare och elever att de använder för att skapa 
möjlighet till att praktisera demokrati? 

- Vad anger lärare för arbetssätt i arbetet med att motverka kränkande behandling i skolan? 

- Vad anger lärare för förutsättningar och begränsningar när det kommer till praktiserandet 
av demokratiuppdraget i skolan? 

- Vilket stöd får lärare i sitt arbete med demokratiuppdraget och hur upplever lärare sitt eget 
inflytande över utformningen av sin undervisning?  
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3. Problembakgrund 
Här redogörs för vad skolans styrdokument anger om skolans demokratiuppdrag. Både skollagen 
och läroplanen kommer att presenteras. Vi får också ta del av ett stödmaterial som skolverket 
utgivit för att stötta lärarna i att praktisera demokratin i undervisningen. Vidare möter vi tidigare 
forskning kring detta område. Slutligen diskuteras begreppet demokrati, hur detta komplexa 
begrepp kan förstås och därefter kommer skolans demokratiuppdrag också att diskuteras.  

 

3.1 Uppdraget och demokratin 
Under denna rubrik kommer vi möta vad skolans styrdokument anger om skolans 
demokratiuppdrag. Inledningsvis kommer vi möta skollagens förordningar, där syftet med 
undervisningen och hur undervisningen ska utformas framställs. Därefter kommer vi titta på vad 
skolans läroplan (Skolverket 2011) anger att skolans värdegrund och uppdrag förmedlar om 
demokratiuppdraget. Skolans övergripande mål och riktlinjer kommer vi sedan att granska för att 
se hur demokratiuppdraget där görs synligt. Vi kommer också att möta kursplanen för de 
samhällsorienterade ämnen årskurs 1-3, där syftet med undervisningen i samhällsvetenskapliga 
ämnen synliggörs. Slutligen redogörs för ett av Skolverkets stödmaterial, som ges ut för att 
handleda lärarna. Detta stödmaterial är skapat för att vägleda lärarna inom demokratiarbetet. 

 

3.1.1 Skolans styrdokument 
Demokratiuppdraget är i skolvärlden ett vanligt förekommande begrepp som lyfts fram i både 
skollagen och i läroplanen.  

 

3.1.2 Skollagen 
Skollagen (2010:800) anger att en del av utbildningens syfte är att förmedla demokratiska 
värderingar till eleverna samt att göra eleverna förstående för de mänskliga rättigheterna. Vidare 
beskriver skollagen (2010:800) att undervisningen ska utformas på ett sådant sätt att demokratiska 
värderingar ligger som grund för utbildningen. Att skolan arbetar för de mänskliga rättigheterna 
ses också som en grundläggande del av skolans undervisning. I skollagen (2010:800) uttrycks 
syftet med undervisningen på följande sätt: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på (Skollagen kap 1, paragraf 4) 

Genom att arbeta utifrån demokratiska värderingar där mänskliga rättigheter ligger som grund, 
syftar skollagen (2010:800) till att eleverna utvecklas till ansvarstagande och kompetenta individer 
(Skollagen kap 1, paragraf 4).    

Vidare framkommer skollagen (2010:800) med bestämmelser hur verksamheten ska utformas, 
dessa uttrycks på följande sätt: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor (Skollagen kap 1, paragraf 5). 

Att aktivt arbeta för dessa aspekter, där alla människor ses som lika mycket värda, framhålls i 
skollagen (2010:800) som en skyldighet för alla som är verksamma inom skolan. Även att aktivt 
motverka kränkande behandling är ett måste för alla verksamma inom skolans område (Skollagen 
kap 1, paragraf 5). 
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3.1.3 Skolans värdegrund och uppdrag 
Dessa förordningar som skollagen (2010:800) presenterar, där både syftet med undervisningen 
samt utformningen av undervisningen ska vila på demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna görs även tydliga i skolans läroplan. Att skolan ska vila på demokratins grund är ett 
grundläggande värde för utbildningsväsendet. Detta framkommer i skolans läroplan, som 
hänvisar till att skollagens (2010:800) regleringar ska vara grundläggande i skolan som praxis 
(Skolverket 2011 s.7). Vidare framkommer det i skolans styrdokument att undervisningen ska 
bidra till att fostra elever till att utveckla egenskaper där rättskänsla, tolerans, generositet och 
ansvarstagande infinner sig. Detta för att eleverna aktivt ska kunna delta i vårt demokratiska 
samhälle på bästa möjliga sätt (Skolverket 2011 s.7).  Det är också av stor vikt att all form av 
kränkande behandling och diskriminering aktivt ska motverkas. Att aktivt ta avstånd från och 
motverka sådana aspekter ses som skyldigheter för alla som arbetar inom skolans område 
(Skolverket 2011 s.8). Detta har även gjorts tydligt av skollagen (2010:800). 

I skolans läroplan framgår det att skolan inte nöjer sig med att endast samtala om demokratiska 
värderingar, utan skolan måste ge eleverna möjligheter till att i praktiken öva på att få agera 
demokratiskt. Undervisningen måste därför bygga på demokratiska arbetsmetoder, där elever ges 
möjlighet till att utveckla ett personligt ansvar. Genom att eleverna får vara delaktiga i 
planeringen av undervisningen, där den enskilda eleven får möjlighet till att själv kunna välja 
bland specifika alternativ, utvecklas förmågan till eget ansvar hos eleven. Detta är viktiga 
egenskaper för att aktivt kunna agera i vårt demokratiska samhälle (Skolverket 2011 s.8). 
Läroplanen uttrycker ett av skolans uppdrag på följande sätt: 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 
att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de 
mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver (skolverket 2011 s.9). 

Att skolans värdegrund och uppdrag ska vila på demokratiska värderingar görs härmed tydligt. 
Vidare framgår skolans läroplan med att förklara att eleverna ska göras delaktiga genom att få 
möjligheten till självständigt arbete, där eget initiativ ses som en viktig del (Skolverket 2011 s.9). 
Skolans läroplan anger att undervisningen ska bygga på vissa övergripande perspektiv. Historiskt 
perspektiv syftar till att eleven utvecklar förståelse för dåtid, nutid samt framtid. Detta för att 
kunna fatta relevanta beslut och förstå konsekvenserna för dessa. Miljöperspektiv innebär att 
eleven får utveckla kunskaper om att ta ansvar över sin närmiljö samt i ett globalt perspektiv. 
Internationellt perspektiv syftar till att eleven skapar förståelse för sitt liv i ett globalt perspektiv, 
där internationella samarbeten ses som viktiga aspekter för eleven att utveckla kunskap om. 
Slutligen nämner skolans läroplan det etiska perspektivet som innebär att skolan ska arbeta för att 
eleven utvecklar förmågan till personliga ställningstaganden (Skolverket 2011 s.9). Att trygghet är 
en central del i skolans miljö görs också tydligt. Skolans läroplan menar att skolan ska vara en 
levande arena som signalerar trygghet, vilja och lust till lärandet (Skolverket 2011 s.10). 

 

3.1.4 Övergripande mål och riktlinjer 
Skolans läroplan uttrycker att skolan har som mål att den enskilda eleven utvecklar förmågan att 
ta etiska ställningstaganden, som grundar sig i demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter. Vidare beskrivs att alla som är verksamma inom skolans område har som riktlinje att 
arbeta mot ett demokratiskt förhållningssätt. Demokratin ska ligga som en grund för det 
vardagliga arbetet. Att även förmedla samhällets värdegrund ses som en viktig del i lärarens 
profession. Genom diskussion och samtal ska läraren utveckla elevens förståelse för vilka 
konsekvenser det personliga handlandet kan innebära (Skolverket 2011 s.12). 
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Skolan har även till ansvar att eleverna uppnått vissa mål innan slutförd grundskola. Ur ett 
demokratiskt perspektiv framgår följande mål:  

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 
till sin egen förmåga [samt] Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt 
formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden samt (Skolverket 
2011 s.13). 

Dessa mål grundar sig i att skolan förmedlat kunskaper om samhällets värderingar, de mänskliga 
rättigheterna samt demokratiska värderingar som gäller för både skola och samhälle. Detta är 
också ett mål som skolans läroplan anger att eleverna ska fått kunskap om innan grundskolans 
slut (Skolverket 2011 s.14). Även eleverna ställs det krav på, skolans läroplan anger att eleverna 
har ett ansvar till att agera demokratiskt där delaktighet är en central del. Vidare anger skolans 
läroplan att eleverna alltid ska erbjudas delaktighet i frågor som berör eleven i dess skolvardag. 
Skolans läroplan anger också att strukturen för elevens delaktighet ska anpassas efter elevens 
ålder och mognad (Skolverket 2011 s.15). 

 

3.1.5 Kursplan för de samhällsorienterande ämnen 
I samhällsvetenskapens ämnesinnehåll årskurs 1-3 finner vi återigen att skolans läroplan framhåller 
demokratiuppdraget. Detta görs synligt genom att syftet med den samhällsvetenskapliga 
undervisningen är att eleverna ska utveckla god kännedom om demokratin och dess arbetssätt. 
Att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för olika samhällsfrågor är också 
en aspekt som samhällsundervisningen syftar till. Detta för att eleven kritiskt ska kunna granska 
olika strukturer i samhället. Genom att eleverna ges möjlighet till att ta olika ställningstaganden i 
olika situationer, stimuleras eleven till att aktivt engagera sig i samhällsfrågor (Skolverket 2011 
s.199). Undervisningen ska bidra till att eleverna genom samhällsundervisningen ska utveckla 
förmågan att:  

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och 
beslutsprocesser (Skolverket 2011 s.200). 

Skolans läroplan anger för de samhällsorienterade ämnen för årskurs 1-3, att undervisningen ska 
skapa möjligheter till att eleven får ta del av normer och regler som gäller för elevens närmiljö. 
Vidare anges att undervisningen ska bidra till att eleven får ta del av de mänskliga rättigheterna, 
där barnets rättigheter är en viktig del. Att eleverna har kunskap om deras rättigheter, gällande 
FN:s barnkonvention ses här som en central del i elevernas undervisning. Att öva på att agera 
demokratiskt görs sig synligt i syftet för samhällsundervisningen. Där framgår att eleven ska ges 
möjlighet att få ta del av möten, både hur de organiseras och genomförs (skolverket 2011 s.201).  

 

3.1.6 En temabild om värdegrunden 
Skolverket skapar och ger ut olika stödmaterial för att stötta och handleda lärarna genom olika 
typer av ämnen och aspekter. Denna anvisning som vi nu ska ta del av syftar till att implementera 
demokratiuppdraget i undervisningen. Stödmaterialet är skapat för att vägleda lärarna inom 
demokratiarbetet och för att påvisa vilka möjligheter och problem en sådan implementering av 
demokratiuppdraget kan bidra till. 

Skolverkets bok, En temabild om värdegrunden. Med demokrati som uppdrag har använts i denna studie, 
då den syftar till att ge en tydlig helhetsbild av hur demokratiarbetet kan se ut i praktiken. Tanken 
är att den kan användas som ett diskussionsunderlag för möjligheter och problem gällande 
arbetet med demokratiska värden i skolan. Som underlag för boken ligger ett regeringsuppdrag 
som skolverket genomförde år 1999 som fick namnet: En fördjupad studie om värdegrunden. 
Värdegrundsarbetet skiljer sig åt bland skolorna och är en ständig process som dagligen pågår. 
Denna litteratur identifierar de aspekter som är av störst betydelse för ett gott värdegrundsarbete. 
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Dessa aspekter är vilken syn skolorna har på uppdraget samt hur styrdokumenten används i 
praktiken. Därmed är det sagt att demokratiarbetet i praktiken varierar. Skolverket arbetar med 
att öka förståelsen för vilka möjligheter och problem som finns inom skolvärlden. Genom att 
skapa samtal mellan lärare och elever ökar möjligheten till förståelse för hur värdegrundsarbetet 
kan utvecklas ytterligare. Demokratiarbetet kräver kunskaper om vad detta begrepp innebär och 
hur det kan praktiseras i skolorna. Flertalet lärare uttrycker en viss osäkerhet då demokratiarbetet 
ska omsättas i praktiken. Brist på kompetens och bristande stöd i undervisningen är vanliga 
orsaker till detta. Att diskutera och reflektera kring demokratiuppdraget, vilka strategier som 
behövs för att genomföra arbetet samt vilka konsekvenser arbetet kan tänkas medföra 
tillsammans med andra lärare är viktiga aspekter. För att skapa en pedagogisk arena där 
demokratiuppdraget genomsyrar verksamheten krävs det en ledning som är delaktig, tillgänglig 
och samverkar med sin personal. Där även förväntningar och tydliga krav framgår.  

Denna bok från Skolverket bidrar till en helhetsbild av skolornas arbete med demokratiuppdraget 
i praktiken, vilket utgör en god grund för denna studie. Genom att ta del av litteraturens innehåll 
skapas en förståelse för de delar som är av störts betydelse för ett framgångsrikt demokratiarbete. 
Dessa aspekter är skolans syn på demokratiuppdraget och hur praktiserandet av läroplanen ser ut. 
Dessa perspektiv kommer att vara till användning för det empiriska material som kommer 
bearbetas i min studie. Att se likheter och skillnader i vad elever och lärare uttrycker i min studie 
jämfört med vad skolverket presenterar är intressant i detta avseende. Detta ger oss en tydlig bild 
av demokratiuppdraget i praktiken.  

 

3.2 Tidigare forskning som kan knytas till denna studie 
Här nedan kommer tidigare forskning som denna studie grundar sig på presenteras. Forskningens 
syfte, innehåll och slutsats redogörs samt varför forskningen anses intressant för denna studie.  

 

3.2.1 Pedagogerna och demokratin 
Lars Persons avhandling från år 2010, Pedagogerna och demokratin – en rättssociologisk studie av 
pedagogers arbete med demokratiutveckling i förskola och skola, har studerats inför denna studie. Syftet 
med denna avhandling var att studera lärarnas villkor att undervisa med demokratiuppdraget som 
grund. Att även studera olika professionella gruppers handlingsutrymme är något som Person 
anger som syfte för denna avhandling. Frågeställningar för denna studie var följande: 

Hur hanterar pedagoger demokratiuppdraget? Hur påverkas pedagoger av den sociala och samhälleliga 
omgivningen? 

Denna avhandling grundar sig i ett kommunalt demokratiprojekt. Lärarna som studeras i denna 
studie är deltagare i detta kommunala projekt där också Person är både projektkoordinator och 
forskare. Viktigt att påpeka att dessa lärare i projektet har ett stort engagemang för demokratiska 
frågor och kan därför inte svara för alla verksamma lärare. Lärarna hade olika utbildningar med 
olika lång yrkeserfarenhet och arbetade på förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasium. 
Person har använt sig av kvalitativa metoder, där intervjuer med lärare gjorts, både enskilt och i 
grupp om fyra till sex deltagare. Totalt genomfördes 24 stycken enskilda intervjuer på ca 1 timme 
vardera. Gruppintervjuerna genomfördes som en typ av fokusgrupper, med fem olika grupper 
med i stort sett lika många deltagare. Varje fokusgrupp varade mellan 1-1,5 timme. Lärarnas egna 
dokumentationer, i form av projektansökningar och slutrapporter som de skriftligt fört under 
studiens gång, samt kompletterande material, så som kvalitetsredovisningar, har också studerats. 
Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån teorier för pedagogisk handling, normer 
och demokrati.  
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Resultatet i denna undersökning visar att lärarna själva ansåg att relationen mellan lärare och elev 
är en viktig faktor för demokratiarbetet i undervisningen och att det också är lärarens ansvar att 
ett gott relationsarbete upprätthålls i klassrummet. Vidare visade undersökningen att lärarnas syn 
på demokratiuppdraget ofta präglades av den lokala omgivningens förhållningssätt till demokratin 
och personliga åsikter kring samhällsutvecklingen. Att demokratiarbetet kräver kompetenta lärare 
var också aspekter som framkom via undersökningen. Lärarna menade att det var krävande att 
hålla demokratidiskussioner levande på skolan, då brist på tid och resurser gjorde det svårt att 
klara demokratiuppdraget. Slutligen menar Persson att lärares professionella handlingsfrihet 
endast kan utvecklas genom att möta elever, kollegor, ledning och föräldrar på ett ömsesidigt 
demokratiskt plan.  

Denna avhandling fokuserar på lärarens roll i demokratiuppdraget och utgör därför en intressant 
aspekt i denna studie. Med hjälp av forskningen som Person gjort kring lärarnas åsikter och 
tankar om demokratiuppdraget, kan vi finna jämförande ståndpunkter för de lärare som deltagit i 
min studie, vilket medför en intressant diskussion och en god helhetsbild av ämnet. Person 
använder sig av kvalitativa metoder och har intervjuat lärare både enskilt och i grupp, via 
fokusgrupper. Denna metod som Person praktiserat kommer att användas även i denna studie, 
dock med vissa förändringar anpassade till denna studies syfte. I denna studie kommer 
intervjuerna göras enskilt.  

 

3.2.2 Skolornas arbete med demokrati och värdegrund 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning från 2012, Skolornas arbete med demokrati och värdegrund är 
också en rapport som också använts i denna studie. Fokus i denna rapport ligger på att se hur 
skolorna hanterar kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget i undervisningen. 
Skolinspektionen har därför granskat 17slupmässigt utvalda grundskolor i landet, där 
valdeltagandet i riksdagsvalet varit lågt. Detta för att se hur skolorna arbetar med demokrati och 
värdegrund, både på skol – och klassrumsnivå. Frågeställningen för denna rapport var: 

Ger undervisningen och kommunikationsklimatet i grundskolan eleverna förutsättningar att tillägna sig 
medborgerlig kompetens i form av grundläggande värden, kunskaper, förmågor, som de enligt styrdokumenten 
behöver för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle? 

Rapporten har avgränsats genom att fokus ligger på att studera hur demokratiuppdraget 
sammanvävs med kunskapsuppdraget. Demokratiarbetet har granskats utifrån ett 
helhetsperspektiv, där undervisningen i klassrummet stått i fokus. Sammanlagt har 230 lektioner 
observerats, där fyra dagar lagts på varje skola. Varje skola ses som ett eget fall och har 
observerats under tre dagar. Den fjärde dagen har gruppintervjuer med lärare, elever och övrig 
personal skett samt en intervju med skolledning. Valet av klass som observerats har skett i samråd 
med rektor. Elever och lärare har även fått ta del av en enkät, detta för att få en bredd på åsikter 
samt att ge lärarna och eleverna en möjlighet att uttrycka sådant som inte framkom under 
gruppintervjuerna. Totalt har 156 lärare och 377 elever besvarat enkäterna. 

Studien visar att kunskapen om vad demokratiuppdraget innebär bör utvecklas av alla som 
arbetar på de undersökta verksamheterna. Att tydliggöra demokratiuppdraget som en del av 
kunskapsuppdraget möjliggör elevernas utveckling av demokratiska kompetenser. Eleverna 
behöver få öva på demokratiska värderingar under all undervisning i skolan för att kunna skilja på 
etiska principer från personliga åsikter i sitt handlande. Studien visar också på att de granskade 
skolorna behöver öka elevernas inflytande i klassrummet. Detta genom att skapa ett öppet och 
tillåtande samtalsklimat där elevernas egna erfarenheter ligger som grund. Att förverka ett sådant 
klimat kräver lärare som reflekterar över sin egen undervisning och som tillsammans med andra 
lärare och ledning diskuterar demokratiuppdraget.  
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 Denna kvalitetsgranskning är högst relevant för denna studie och utgör därför en viktig del av 
forskningsbakgrunden. Rapportens granskning av både klassrummets händelseförlopp samt 
dialogen med elever och lärare bidrar till en fördjupad förståelse för demokratiuppdraget. 
Forskningen kommer också kunna användas som en jämförelse med intervjuerna av eleverna från 
denna studie. Detta resulterar förhoppningsvis till intressanta aspekter som bidrar till förståelsen 
om hur praktiserandet av demokratiuppdraget kommer till uttryck.    

 

3.3 Teorier om demokrati 
Under denna rubrik kommer en redogörelse om hur begreppet demokrati kan uppfattas. Vidare 
kommer också begreppet skolans demokratiuppdrag att belysas.  

 

3.3.1 Begreppet demokrati 
Ordet demokrati är ett komplext begrepp som innefattar olika aspekter beroende på vilket synsätt 
betraktaren har. Grunden i demokratin består av alla människors lika värde och rättigheter samt 
möjligheten att få vara med och bestämma. Dessa mänskliga rättigheter är bland annat 
yttrandefriheten, åsiktsfriheten och den allmänna rösträtten. Att alla människor har rätt till 
utbildning är en förutsättning för demokratin (Sveriges Riksdag 2013). Ett aktivt utövande av 
demokratin innebär att makten utgår från den enskilda individen samt att alla individer ska känna 
förtroende för beslut som fattas där individen själv påverkas. Att de mänskliga rättigheterna följs 
och respekteras på alla plan i samhället är också en grundförutsättning för en levande demokrati 
(Regeringskansliet 2015). 

Forskarna Bergström och Holm (2005 s.5) förklarar hur vi kan se på demokratin. Vi kan se 
demokratin som en livsstil, där alla människors lika värde bildar demokratins grundsyn. Alla 
människors kunskaper, erfarenheter och åsikter är nödvändiga för att en likvärdighet ska bli 
möjligt i demokratin. Vidare uttrycker Bergström och Holm (2005 s.6) att demokratin kan ses 
som en process där delaktighet är ett nyckelbegrepp. Känslan av delaktighet är en påföljd av egna 
och andra människors insatser till delaktighet. Likaså blir känslan av brist på delaktighet 
konsekvenser av egna och andra människors insatser till att skapa delaktighet. På så vis kan vi se 
delaktighet som en ömsesidighet.  

För att belysa demokratins ömsesidighet och hur detta kan praktiseras i undervisningen använder 
Bergström och Holm (2005 s.6) en figur som demokratiutredningen framtagit. 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet kan i skolans värld ses som en möjlighet för eleverna att få vara med. Där öppenhet 
och insyn bidrar till att eleverna får veta vad som planeras och pågår i skolan. Politisk jämlikhet 
syftar till att elevernas tankar och åsikter blir tagna på allvar, där vuxna lyssnar och ger eleverna 
möjligheten att få en deltagande roll i undervisningen. Genom att eleverna inbjuds till ett 
meningsfullt deltagande i undervisningen, skapas delaktighet. Viktiga aspekter som Bergström 
och Holm (2005 s.6) anger med denna modell, är att då skolan präglas av maktskillnader är det 
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svårt att nå en jämlik demokrati. Maktskillnader finns både mellan vuxna och elever samt elever 
emellan. Detta innebär att värderingar och attityder präglar delaktigheten. 

För att utveckla detta ytterligare använder vi oss av forskaren Biesta (2003 s.61) som redogör för 
hur demokratin i relation till utbildningen ofta uppfattas. Biesta menar att relationen ofta förstås 
genom att utbildningen ska fostra eleverna till demokratiska medborgare. Med denna förståelse 
blir utbildningens uppgift att undervisa om demokrati och demokratiska metoder. Detta innebär 
att utbildningen ska syfta till att demokratin finns som kunskapsinnehåll, att eleverna får ta del av 
demokratin i praktiken samt att demokratins grundläggande värden förs över till eleverna. Att 
detta är viktiga uppgifter för skolan råder det ingen tvekan om, menar Biesta (2003 s.62). 
Diskussionen om hur skolorna bör arbeta med demokratin blir därmed viktig. Forskaren menar 
att det under senare tid debatterats om skolorna aktivt ska verka för demokratin eller om 
demokratin ska ses som ett kunskapsinnehåll. I denna problematik om hur demokratin i 
utbildningen bör se ut, borde skolorna akta sig för att eleverna ska uppfatta demokratin som 
negativ, menar Biesta (2003 s.62). Om skolan bedrivs på ett odemokratiskt förhållningssätt, trots 
att skolans styrdokument förespråkar ett demokratiskt förhållningssätt, bidrar det till en negativ 
demokratisyn för eleverna. För att förhindra detta mönster menar Biesta (2003 s.62) att skolan 
bör utbilda demokrati genom demokrati, där demokratiska utbildningsformer används i skolorna. 
Detta kräver ett noga kvalitetsarbete av skolan, där fokus på att skolan bibehåller sina 
demokratiska arbetssätt genomförs. Vidare menar Biesta (2003 s. 63) att den effektivaste metoden 
för att bli en demokratisk medborgare är att delta i demokratiska situationer. Detta innebär både 
inom skolans område samt i det övriga samhället.  

Ser vi till skolans läroplan, framgår det att ett grundläggande värde för utbildningsväsendet är att 
skolan ska vila på en demokratisk grund (Skolverket 2011, s.7). Vidare anger skolans läroplan att 
eleverna ska göras delaktiga. Detta gäller både möjligheten till självständigt arbete, att ta egna 
initiativ samt att vara med och planera undervisningen (Skolverket 2011 s.8). Om vi vänder 
blicken till praktiken, framkommer forskning som visar att elevers delaktighet i skolan idag är 
begränsad (Elvstrand 2009 s.213). Anledningarna till detta finner vi inga raka svar på. Forskning 
visar dock på att undervisningen präglas av framtidsorientering, där demokratin ofta framställs 
som abstrakt för eleverna (Elvstrand 2009 s.217). Att eleverna vill vara delaktiga och vara en del 
av de frågor som rör dem själva anger Elvstrand (2009 s.214). Genom att eleverna får ta mer 
ansvar kommer även viljan att ta ansvar öka, vilket i sin tur leder till att handlingsutrymmena i 
skolan ökar. De positiva effekterna av demokratin som skapas genom elevers möjlighet till 
delaktighet, bidrar till att individen vill tillämpa demokratin även utanför skolan. Detta bidrar i sin 
tur att demokratiuppdraget blir enklare för skolorna att uppnå och något som eleverna i skolan 
väljer att tillkämpa (Bergström och Holm 2005 s.7).   

 

3.3.2 Begreppet demokratiuppdrag 
Person redogör för vad begreppet; skolans demokratiuppdrag innebär. Person (2010 s.47) 
förklarar demokratiuppdraget utifrån skolans styrdokument i fyra olika delar:  

 

 Kunskapsdimensionen, att ge barn och elever kunskaper om demokrati. 

 Värdedimensionen, att överföra demokratins värden till barn och elever. 

 Kompetensdimensionen, att skapa färdigheter och förmåga att delta och medverka i demokratiska 
processer.  

 Kränkningsdimensionen, att aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Person 2010 s.47). 
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För att konkretisera Persons (2010 s.47) värdedimension tar vi skolverket till hjälp. De 
grundläggande värden som ska överföras till eleverna är: 

o Människolivets okränkbarhet 
o Individens frihet och integritet 
o Alla människors lika värde 
o Jämställdhet mellan könen 
o Solidaritet mellan människor (Skolverket 2014) 

Att endast överföra dessa värderingar är inte tillräckligt, utan eleverna behöver också utveckla 
demokratiska kompetenser. Skolverket (Kvalitetsutvecklingsenheten 2014) fortsätter att förklara 
att demokratiarbetet i skolan kan genomföras genom begreppen; om, genom och för. Detta 
innebär att eleverna får lära om demokrati, att verksamheten bygger på demokrati och genom 
detta lär sig eleverna anamma och använda demokratiska förhållningssätt. Samt att eleverna får 
öva på att använda demokratiska kompetenser. Skolverket problematiserar detta ytterligare: 

Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett 
tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god 
lärandemiljö. Värdegrunden ska inte tas för given utan tolkas och erövras varje dag av oss 
alla (Skolverket 2014) 

I denna studie kommer de fyra dimensionerna, värdedimensionen, kunskapsdimensionen, 
kompetensdimensionen samt kränkningsdimensionen att användas som analytiskt verktyg. Detta 
för att syftet med denna studie är att skapa en större kunskap för hur elever och lärare i 
grundskolans tidigare år uppfattar möjligheterna till ett konstruktivt arbete med skolans 
demokratiuppdrag. Samt att ta del av lärare och elevers åsikter om förutsättningarna till ett 
praktiserande av demokratiuppdraget i skolan. 

 

4. Metod 
 

4.1 Undersökningsobjektet och metodval 
I denna studie har lärare och elever intervjuats. Studien är kvalitativ, vilket innebär att datan 
utgörs av personers föreställningar, erfarenheter, åsikter och tankar. Att använda sig av kvalitativa 
metoder är i detta fall fördelaktigt då det ger en djupare förståelse av hur personerna i fråga 
resonerar. (Larsen 2007 s.22). Intervjuerna i studien grundar sig på en kvalitativ intervju, där 
personerna som intervjuas ges möjlighet till att formulera egna svar. Den kvalitativa intervjun är 
genomförd via en så kallad ostrukturerad intervju (Kvale 1997 s.19). Detta innebär att intervjun 
grundar sig i en intervjuguide som innehåller frågor och stödord (se bilaga 1). Denna 
intervjuguide ses enbart som ett stöd för att se att alla frågor och ämnen som bör diskuteras 
kommer med. Tanken är att dessa frågor och stödord ska kunna kopplas till frågeställningarna 
och på så vis kunna svara mot studiens syfte. Genom denna ostrukturerade intervju ges 
deltagaren möjlighet att svara och prata fritt om de områden som tas upp (Larsen 2007 s.84). 

När forskaren gör intervjuer med barn är det viktigt att först skapa en relation till barnen som 
bygger på trygghet och förtroende. Om den relationen inte finns löper intervjun stor risk att 
missa fördjupade diskussioner på grund av återhållsamhet hos de barn som intervjuas 
(Doverborg och Pramling Samuelsson 2000 s.27). Författarna fortsätter att förklara vikten av att 
skapa en bra relation redan vid första mötet och att ett positivt kroppsspråk är ett måste att ha 
med sig. De barn som jag har intervjuat har jag träffat vid flera tillfällen tidigare under min 
utbildning. Detta anser jag vara till fördel på grund av att eleverna känner sig redan trygga med 
mig och att vi har samtalat vid ett flertal tillfällen tidigare. Doverborg och Pramling Samuelsson 
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(2000 s.29) påpekar också vikten av att känna av hur länge barnen orkar samtala. För mig var det 
då viktigt att samla ihop intervjun, ställa mina sista frågor och avsluta den i rätt tid.   

 Urvalet har genomförts via ett icke – sannolikhetsurval. Detta innebär att mesta möjliga kunskap 
om praktiserandet av demokratiuppdraget ska uppnås, utan att denna kunskap måste gälla för alla 
andra människor än de som deltagit i denna studie (Larsen 2007 s.77). För att välja ut deltagare 
till denna studie har snöbollsmetoden används. Detta betyder att jag som forskare tagit kontakt 
med en lärare som jag tidigare haft samarbete med och som är lämplig och inne sitter kunskaper 
inom praktiserandet av demokratiarbetet. Den tillfrågade personen i fråga tipsar sedan om andra 
personer som har kunskaper inom detta område och på så vis är lämpliga för denna studie 
(Larsen 2007 s.78). Totalt har tre antal lärare och fyra antal elever intervjuats.  

Lärare 1: Undervisar årskurs 2, 52 år och tog lärarexamen 2005. Arbetat som lärare i 10 år. 

Lärare 2: Undervisar årskurs 2, 51 år och tog lärarexamen 1995. Arbetat som lärare i snart 20 år.  

Lärare 3: Undervisar årskurs 3, 24 år och tog lärarexamen 2013. Arbetat som lärare i två år.  

Elev1: årskurs 2, 8 år, pojke 

Elev2: årskurs 2, 8 år, flicka  

Elev3: årskurs 2, 7 år, pojke 

Elev4: årskurs 2, 7 år, flicka 

 

4.2 Metodplan, genomförande 
För att se kvalitén på de planerade intervjufrågorna, genomfördes två stycken pilotintervjuer. En 
med en lärare samt en med en elev. Genom dessa pilotintervjuer synliggjordes vilka frågor som 
behövdes korrigeras i form av förtydligande samt att frågorna var av sådan karaktär att de 
motsvarade syftet med undersökningen. Genom pilotintervjuerna kunde vi även se om tidsplanen 
för intervjuerna var rimlig. Intervjufrågorna som var riktade till lärarna gick lätt in i varandra, 
detta har jag dock inte valt att se som någon nackdel, då vi fick en bra dialog med fördjupade 
svar. Intervjufrågorna som ställdes till piloteleven har korrigerats genom ett förtydligande. 
Piloteleven fastnade vid att förklara vad ordet demokrati innebär. Genom att fråga om eleven 
hört ordet demokrati, skapas förhoppningsvis inte någon press på att eleven ska kunna en viss 
kunskap och en mer avslappnad atmosfär kan infinna sig. 

Planen var att intervjua tre lärare och fyra elever från samma skola. Då en av lärarna lämnade 
återbud på grund av sjukdom, intervjuades istället en lärare från en annan skola och kommun.  
Tidsåtgång för intervjuerna är förlagda till max 30 minuter för elever och max 45 minuter för 
lärare. Intervjuerna inleddes med breda frågor som behandlar demokrati i stort och deltagarnas 
syn på detta begrepp. Sedan diskuterades mer personliga uppfattningar som behandlar 
deltagarnas syn på demokratiarbetet i deras praktik. Därefter avslutades intervjuerna med frågor 
som går in på utvecklande diskussioner om hur arbetet kan förbättras, förutsättningar, 
möjligheter och problem som deltagarna stött på. Men fokus var under hela intervjun att vara 
lyhörd för att fånga upp intressanta aspekter och om möjligt ställa följdfrågor på dessa. Eftersom 
elevernas intervjuer är kortare, intervjuas fler elever än lärare. Eleverna är unga och således 
kanske inte bekväma i intervjusituationen, vilket kan medföra korta svar eller uteblivna djupare 
diskussioner. Intervjuerna med eleverna är kortare på grund av tanken att vuxna har mer tålamod 
att sitta och prata en längre stund. Intervjuerna med eleverna används för att skapa en större 
helhetsbild och för ett större djup i diskussionen. Det är elevernas vardag som lärarna uttrycker 
sig om, där med känns det viktigt att ha med eleverna trots att de inte är fokus i alla 
frågeställningar. 
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Intervjuerna genomfördes enskilt på skolan där lärarna och eleverna är verksamma. En av 
lärarintervjuerna skedde i dennes hem. Under intervjuernas gång spelades samtalen in för att 
fokus skulle riktas på samtalet och för att undgå att viktiga delar av samtalet missas. Detta digitala 
material raderades från sin källa efter att transkriptionerna var utförda. Datan transkriberades 
först, en intervju åt gången och så exakt som det är möjligt. Datan har sedan kategoriserats för att 
möjliggöra kvalitativ analys.   

 

4.3 Analysverktyg 
I denna studie används ett analysverktyg som är uppdelat i fyra olika dimensioner; 
värdedimensionen, kunskapsdimensionen, kompetensdimensionen och kränkningsdimensioner.  
För mer information om dessa, se sida: 12. Dimensionerna utgör tillsammans begreppet skolans 
demokratiuppdrag. Som analysverktyg kommer de användas för att kategorisera datan från 
intervjuerna. De kommer således också att användas för att analysera vilka delar av 
demokratiuppdraget som praktiseras mer frekvent än andra. Genom värdedimensionen kan vi 
förstå i vilken grad skolan arbetar för att överföra demokratiska värden till eleverna. Med 
kunskapsdimensionen tittar vi på hur och i vilket omfång kunskaper om demokrati som begrepp 
lärs ut. Kompetensdimensionen hjälper oss att förstå vilka möjligheter elever och lärare har för 
ett praktiserande av demokrati i skolan. Kränkningsdimensionen tydliggör i vilken utsträckning 
ett förebyggande arbete mot kränkande behandling förekommer (Person 2010 s.47). Tillsammans 
skapar dessa dimensioner ett underlag för analys, reflektion och kategorisering av den empiriska 
data som intervjuerna ger.  

Den empiriska datan har dels kategoriserats efter intervjuguidens struktur, där vissa av frågorna 
och dess svar enkelt kan kategoriseras under lämplig rubrik. Detta kan exemplifieras med följande 
citat: 

I samtalet med elev 3 framkommer att eleven har kunskaper om vad detta begrepp 
innebär. Eleven anger följande: 

Då tänker ja på typ vuxna människor som bara röstar hela tiden. 
 

Denna fråga om vad eleven har för kunskaper om demokrati samt elevens svar, hamnar under 
Person (2010 s.47) kunskapsdimension som handlar om att skolan ska utveckla elevernas 
kunskaper om demokrati. Den empiriska datan har också kategoriserats efter deltagarnas svar. 
Detta har i viss utsträckning varit problematiskt, då vissa av svaren skulle kunna hamna under 
flera av kategorierna. I detta fall har mina egna uppfattningar samt andra svar från deltagarna fått 
en påverkande roll. Det kan exempelvis vara följande svar: 

Demokrati kan vara olika saker. Och jag jobbar mycket med nyheter och det har jag alltid 
gjort och där kommer ju demokratibegreppet in [...] då kan man ju fundera och då kan man 
göra en jämförelse tycker jag vad det ena och det andra är för att förstå också. För 
demokrati är ju ett svårt ord. 

I detta svar problematiseras dels begreppet demokrati, men också hur lärarna kan arbeta med 
demokrati i undervisningen. Detta svar skulle kunna kategoriseras under kompetensdimensionen, 
som handlar om hur demokratin kan praktiseras i klassrummet. Dock innehåller även detta svar 
kunskapsdimensionen – hur begreppet demokrati kan förstås. Hur detta svar kategoriserats är 
beroende av övriga svar och hur de sammanställs för att skapa en röd tråd hos läsaren. Svaret 
från citatet ovan finner vi under kunskapsdimensionen. Att svaren från deltagarna kan innehålla 
olika dimensioner är dock inget som påverkar studien i allmänhet, eftersom alla dessa 
dimensioner tillsammans utgör skolans demokratiuppdrag och endast används för att lättare 
presentera studiens resultat. 
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4.4 Etiska övervägande 
Namnen på deltagarna i intervjuerna har i uppsatsen anonymiserats för att inte röja deras 
identitet. Eleverna kommer kategoriseras i resultatet som Elev 1, Elev 2, Elev 3 och Elev 4. 
Lärarna kommer benämnas som Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3. Eleverna i studien är under 18 
år och därför har deras vårdnadshavare fått förfrågan om barnen får delta i studien. Självklart har 
de godkänt detta innan intervjuerna gjordes. Detta är något som vetenskapsrådet tar upp som ett 
krav för forskning, nämligen samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 9). I och med att alla 
lärare samt elever och deras vårdnadshavare har godkänt att de vill medverka har detta krav 
uppnåtts. Både lärare och elever har innan intervjuerna fått ta del av ett missivbrev. I missivbrevet 
framkommer det vad studien handlar om och vad studien har för syfte, samt vad ett deltagande 
innebär. I missivbrevet förklaras hur datan kommer att hanteras, att deltagarnas anonymitet 
kommer att beaktas i alla avseenden så att ingen deltagare kommer att kännas igen i studien. Det 
framkommer också att deltagandet är helt frivilligt vilket betyder att deltagarna när som helst 
under intervjun kan avbryta och lämna. Här möter vi informationskravet som vetenskapsrådet 
redogör för (Vetenskapsrådet 2002 s.7). Där beskrivs att forskaren måste förklara syftet med 
studien, berätta vad som förväntas av deltagarna och att deras medverkan självklart är frivillig. 
Detta har jag beaktat och skrivit med i det missivsbrev som alla deltagarna fått ta del av. 
Missivbrevet finns också som bilaga att läsa, se bilaga 2.  

Frågorna i intervjun bör inte anses som känsliga och är inte av personlig karaktär i form av frågor 
angående deltagarnas privatliv. Dock finns en risk att lärarna kan komma att skildras på ett sätt 
som skulle kunna uppfattas som negativt. Detta eftersom att frågor kommer att beröra kvalitén i 
deras undervisning och kan således hamna i ett resultat som kan påvisa skillnader i denna kvalité 
bland olika lärare.    

Konfidentialitetskravet beskrivs av Yrkesetiska rådet och innebär att information om deltagarna 
måste sparas på säkra platser så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det anses också viktigt att 
för forskaren göra allt den kan för att försvåra för utomstående att identifiera personer som 
skildras i forskningen (Vetenskapsrådet 2002 s.12) I denna studie har alla namn på deltagare, 
skola eller område fingerats. Detta för att ingen ska kunna lista ut vilka deltagarna är. Inga namn 
eller andra uppgifter om deltagarna alltså finns med i uppsatsen, mer än att det är lärare och 
elever som är verksamma i grundskolans tidigare år. Ingen annan kommer få tillgång till de 
inspelade intervjuerna där namn fanns med för att underlätta analys och transkribering. Efter 
godkännandet av denna uppsats förstördes all den digitala datan. 

Det fjärde kravet som berörs i de yrkesetiska reglerna är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 
14). Detta beskriver hur information från deltagare i studier får användas. De får inte används i 
kommersiella syftet, säljas till utomstående eller användas för att gynna andra företag som arbetar 
med försäljning. Informationen ska användas i syfte till att svara på forskningens frågor och får 
inte påverka någon enskild deltagare (Vetenskapsrådet 2002 s. 14).   

 

4.5 Problem, svårigheter och brister  
Kvalitativa intervjuer kategoriseras som flexibla processer, vilket innebär att det finns möjlighet 
till att hög validitet uppstår. Hög validitet innebär här att intervjufrågorna är noga utvalda och 
konstruerade för att kunna svara på forskningen frågeställningar, men också att intervjuerna är 
flexibla. Eftersom kvalitativa intervjuer erbjuder möjligheten att göra förändringar i intervjuens 
innehåll, då eventuella intressanta aspekter framkommer kan studiens validitet uppfattas som hög. 
Detta innebär att aspekter som uppkommer under intervjuerna och som är relevanta för 
frågeställningarna kan tas med (Larsen 2007 s.81). Det kan exempelvis vara synsätt som lärarna 
eller eleverna själva uttrycker eller som uppkommer genom samtalets gång. Detta kräver att jag 
som intervjuare är flexibel och kan ta tillvara på dessa synsätt. För att nå en hög reliabilitet i 
studien, krävs det att information som framkommer under intervjuerna hanteras på ett noggrant 
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sätt (Larsen 2007 s.81). Allt insamlat material har i denna studie hanterats noggrant, där varje 
enskild intervju hanterats var för sig. Detta för att hålla en hög reliabilitet i studien och undvika 
att intervjuernas data blandas ihop. Hög reliabilitet betyder att studien kan litas på, att 
intervjuerna är ordentligt utförda och med personer som kan svara på frågorna till studien. 
Eftersom att det är lärare och elevers uppfattningar vi vill undersöka, får vi en hög reliabilitet när 
det är lärare och elever i grundskolan som intervjuats. Sedan är det omöjligt att säga hur 
sanningsenliga intervjuerna är. Deltagarna skulle självklart kunna ljuga men med tanke på att de 
inte skulle ha någon egen vinning på detta anses det icke troligt.  

Generaliserbarhet är ett verktyg för oss när vi diskuterar om en generalisering är rättvis. I vår 
vardag generaliserar vi dagligen genom att tidigare erfarenheter ger oss en bild av hur likande 
situationer kommer att utspelas (Kvale 1997 s.209). Eftersom att denna studie är av kvalitativ 
karaktär med endast ett fåtal deltagande är generaliserbarheten låg.  

 

4.6 Metoddiskussion 
Intervjufrågorna som riktades mot eleverna blev möjligen lite för svåra att diskutera. Det blev 
inte lika bra samtal som med lärarna. Eftersom eleverna hade det svårare att prata om demokrati, 
vilket uppenbart är ett svårt begrepp vore det möjligen fördelaktigt att observera elever i 
kombination med intervjuer. I pilotintervjun ställdes mycket följdfrågor vilket jag valde att inte 
göra i de riktiga intervjuerna, på grund av att inte komma för långt ifrån ämnet. Dock skulle det 
kunnat ge mer intressanta diskussioner och utförliga svar. Det är verkligen en balansgång mellan 
den röda tråden och att fånga intressanta sidospår. För att få längre samtal hade det kanske varit 
fördelaktigt om jag känt barnen ännu bättre. Det var dock bra att jag hade träffat dem tidigare då 
de kände igen mig. Denna brist hänger också ihop med svårigheten att intervjua så pass unga 
barn. 

Intervjuerna gjordes efter lunch och det kan ha påverkat elevernas koncentration. Doverberg och 
Pramling Samuelsson (2000 s. 26) beskriver tidpunkten som en viktig aspekt att ta med i 
planeringen. Elever kan vara svåra att motivera om de intervjuas vid en tid som inte passar. Det 
kan handla om trötthet eller att de väntar på något roligt eller så enkelt som att de blir avbrutna i 
en rolig lek. De elever jag intervjuade hade haft lektioner hela förmiddagen och var antingen på 
väg till fritids eller fick gå ifrån fritids för intervjun. Vi kan tänka oss att de började bli trötta och 
var sugna på att få leka. Två elever kom ifrån fritids och blev antagligen avbruten i sin lek då. 
Detta var något jag försökte ta med i planeringen men då detta passade bäst i lärarnas planering 
fick det bli så ändå.  

En generell svårighet med att intervjua som jag stötte på var att få deltagarna att hålla sig inom 
ämnet. Viss utsvävning var självklart okej och ibland även användbart och intressant. Men det får 
inte gå för långt utanför ämnet. Till hjälp hade jag min intervjuguide som stöd, för att ställa 
följdfrågor och för att hålla koll på den röda tråden. Dock var det svårt att lyssna på 
intervjudeltagaren och samtidigt försöka hålla koll på intervjuguiden och frågorna. Doverberg 
och Pramling Samuelsson (2000 s.38) förklarar att det oftast är en ständig övervägning om vi ska 
låta eleven tala fritt eller om vi ska styra frågorna tillbaka till utgångspunkten. Det skulle troligtvis 
ha hjälpt att göra fler pilotintervjuer. När jag gjorde pilotintervjuerna fokuserade jag främst på 
deltagaren och deras upplevelse av frågorna. Fler pilotintervjuer skulle ha kunnat få mig som 
intervjuare att bli mer säker på frågorna. Detta skulle troligtvis resultera i att jag skulle kunna 
fokusera mer på deltagarens svar och vårt samtal. Jag skulle behövt titta mindre på frågorna och 
således få ett bättre flöde i intervjun.  

Området blev väldigt brett i och med intervjuer av både lärare och elever. Det blev då svårt att 
sammanställa resultatet och ringa in mitt ämnesområde. Därav användes elevintervjuerna mer 
som jämförande, styrkande eller fördjupande, än som renodlade svar till mina intervjufrågor. Det 
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skulle kanske varit klokt att välja antingen lärare eller elever för min studie, för att lättare hålla sig 
inom ämnet.  

En annan svårighet var det fysiska klassrummet som vi befann oss i. Det kom vid flertalet 
tillfällen in andra elever eller lärare. Lärare som skulle ha samtal och inte visste att rummet 
användes. Eller elever som sett mig och var nyfiken på vad jag gjorde där eller varför deras 
kompisar satt där inne. Ett rum mer avskilt hade varit fördelaktigt för att slippa dessa störande 
moment. Detta skriver Doverberg och Pramling Samuelsson (2000 s.25) om då de förklarar att 
när vi varit tvungna att använda rum där det är lätt för andra att komma in så är det problematiskt 
då barnens koncentration störs. Författarna menar på att barnen kan bli tysta eller börjar berätta 
för kompisen vad vi samtalar om och tappar på så vis koncentrationen (Doveborg & Pramling 
Samuelsson 2000 s.25). Det var olyckligt att några sådana tillfällen infann sig.  

Ytterligare en aspekt som kan påverkats studiens resultat är missivbrevet som lärare, elever och 
dess föräldrar tagit del av. I missivbrevet framgår att tidigare forskning tyder på att 
demokratiuppdraget endast praktiseras i liten utsträckning. Denna formulering skulle eventuellt 
kunna uppfattas som ledande och påverkat deltagarnas svar i denna studie. Denna formulering är 
därför olämplig och något som borde setts över innan detta missivbrev sändes ut. 

Jag fick dock ut mycket intressanta tankar, även om saker som jag inte alls trodde. Det som 
förvånar är att eleverna hade det så pass svårt med begreppet demokrati, vilket i sin tur 
försvårade vårt samtal. Men de kunde diskutera demokrati på olika sätt, trots att de inte alltid 
förstod att det var det de gjorde.  

Mitt analysverktyg underlättade kategoriseringen avsevärt och känns som ett bra val. Dock blev 
det ibland svårt att veta hur jag skulle kategorisera då en del svar landar i flera dimensioner, 
särskilt de om värdegrund, som ofta blev praktiska diskussioner och således under 
kompetensdimensionen också. 

Studiens validitet skulle kunna kritiseras på grund av svårigheterna med att vara flexibel under 
intervjuerna. Detta genom tanken om att deltagarnas svar inte skulle gå för långt ifrån syftet eller 
studiens röda tråd. Då uppstod en situation där det inte gavs möjlighet till följdfrågor i en större 
utsträckning. Studiens reliabilitet anses fortfarande hög då allt insamlat material noga 
transkriberats och kategoriserats utefter frågeställningar och analytiskt verktyg. 
Generaliserbarheten i studien blir inte hög på grund av bland annat dess kvalitativa karaktär. 
Studien syftar inte till att svara för hela befolkningen eller att skapa statistiska underlag. Studien 
syftar till att fördjupa sig i några individers erfarenheter och tankar angående ämnet. I denna 
studie kan vi tänka oss att många elever i grundskolans tidigare år skulle svara liknande på de 
intervjuerna som gjordes här. Vi kan också tänka oss att fler lärare ser liknande möjligheter eller 
brister med demokratiarbetet som de intervjuade i denna studie. Dock är intervjuerna inte så 
många att de kan svara för hela yrkeskåren. Dessutom arbetar två av lärarna på samma skola, 
samt eleverna går på samma skola. Det skulle kunna ses som en brist då det finns en möjlighet att 
deltagarna bär på likande erfarenheter, eftersom de flesta deltagarna kommer från en och samma 
skola.  

5. Resultat 
Här presenteras resultatet från studiens intervjuer. Fråga 1-3 besvaras av både lärare och elever 

och fråga 4-6 endast av lärare. 

5.1 Förståelse om demokratins innebörd 
Här svarar studien på frågeställningen: Hur uppfattar och förstår elever och lärare 
demokratibegreppet?   
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I samtalen med eleverna diskuterades om de hade hört ordet demokrati och om de i sådant fall 
visste vad detta ord kan betyda. I samtalen med lärare diskuterades hur de arbetar med att 
utveckla elevernas kunskaper om demokrati i undervisningen. Elev 1 svarar på följande vis: 

 Demokrati, det har jag nog hört. 

Då vi fortsätter samtalet och frågar eleven om vad denne tänker på när den hör ordet demokrati, 
kommer svaret ”Ehh.. hmm inte så mycket men..” (Elev1).  Dessa svar från elev 1kan jämföras 
med elev 4. Eleven uttrycker följande om denne hört ordet demokrati ”Ehh, mm jag tror jag hört 
det ibland”. När jag sedan frågade eleven om vad denna tänkte på när det hörde ordet demokrati, 
svarade eleven: ”Ingenting.” (Elev 4). När vi samtalade vidare om de hade pratat om detta ord i 
klassrummet, svarar elev 4 ”Jag minns inte riktigt om vi gjort det, men jag tror det”. Som 
följdfråga, frågades eleven om denne kom ihåg vad de hade sagt när de pratat om detta ord i 
klassen: ”Mmmm.. nää..” Liknande svar finner vi även hos elev 2. På frågan om de hört ordet 
demokrati kommer detta svar: ”Jo det har jag, vi har pratat om det i klassen”. Vi fortsatte sedan 
att samtala om eleven mindes vad de brukade säga om ordet demokrati i klassrummet, svarade 
eleven: ”Nää inte riktigt”. 

I samtalet med elev 3 framkommer att eleven har kunskaper om vad detta begrepp innebär. 
Eleven anger följande: 

Då tänker ja på typ vuxna människor som bara röstar hela tiden. 
 

När vi samtalar vidare och pratar om vad de brukar säga i klassrummet om detta begrepp, 
kommer svaret: 
 

Ehh vi har sagt de där om att demokrati var om att eh, de brukar vara sådana som är 18 
eller över som brukar rösta på sådana som ska var sjunde, som ska bli stadsminister. 

 
Under samtalets gång med denna elev, ställdes även frågor om denna ansågs sig få utöva 
demokrati i skolan. Elev 3 svarar på frågan: 

 Naej, inte så ofta. 
 

Svaren från elev 1, elev 4 och elev 2 skulle kunna styrkas med svar från lärare 1. Under samtalet 
med läraren diskuterade vi hur de brukar arbeta med att utveckla elevernas kunskaper om vad 
demokrati innebär. Lärare 1 anger att demokrati innebär olika saker och att det är ett svårt 
begrepp. 

Demokrati kan vara olika saker. Och jag jobbar mycket med nyheter och det har jag alltid 
gjort och där kommer ju demokratibegreppet in [...] då kan man ju fundera och då kan man 
göra en jämförelse tycker jag vad det ena och det andra är för att förstå också. För 
demokrati är ju ett svårt ord. 

Även lärare 2 problematiserar hur demokrati kan göras synligt för eleverna och för att utveckla 
deras kunskaper:  

Vi tittar ju på lilla aktuellt och där tycker jag att där är dom ju jätteduktiga på att förklara 
sådana här [...] De blir väldigt konkret för barnen och se bilder och andra barn som lever i 
fattigdom och där det inte råder demokrati och jaa... och då kan man ju ha diskussioner om 
hur vi har det hemma och så.  

Som vi ser nämner både lärare 1 och lärare 2 nyheterna som en del av att utveckla 
demokratibegreppet för eleverna. Lärare 3 problematiserar läroplanen och anger att eleverna får 
ta del av vilka mål som arbetet i undervisningen syftar till. På så vis stöter eleverna på ordet 
demokrati och därmed är det av vikt att eleverna förstår vad detta begrepp innebär: 
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Aa jag tänker att vi brukar alltid gå igenom delar av läroplanen och kursplanen, […] Vi har 
alltid förenklat [...]. Till exempel ni ska veta om hur ett klassråd fungerar. Ett ganska enkelt, 
eh uppdrag. Men som barn förstår, eller lär sig förstå vad ett klassråd är ganska snabbt […] 
Så brukar vi alltid göra när vi börjar något nytt projekt eller temaarbete […] Eh och då 
brukar jag visa på vilka mål vi går in på i läroplanen och kursplanen. Och där börjar man ju 
arbeta med vad demokrati innebär, för det är ju ett återkommande ord som alltid kommer 
upp. Och det är viktigt att veta vad det innebär, att man får vara med om man säger. Vara 
med och bestämma. På så sätt arbetar vi med själva ordet demokrati och på det stora hela. 
Sen kommer man ju in på, alltså kursplansmålen senare.  

Detta svar som eleven anger kan vi se likheter med vad lärare 1 berättar:  

Vi har ju pratat om det nu på utvecklingssamtalen, ehh får ni vara med och bestämma 
någonting? Nää. Men matråd, elevråd, kanske vissa saker på lektioner och sen att man är 
styrd av vissa saker. Att barnen kanske inte förstår det.  

Vi kan se att eleverna har svårigheter med att förklara vad begreppet innebär. Lärarna anger 
dessutom att begreppet är svårt för elever att greppa. Till hjälp för att konkretisera och diskutera 
begreppets innebörd använder sig lärare bland annat av nyheter, t.ex. Lilla aktuellt. Där diskuteras 
begreppet tydligt i ett större perspektiv på barns nivå anser lärare. Vi får också ta del av lärare 
som diskuterar vikten av att samtala kring läroplanen och dess mål med eleverna. Detta för att i 
våra styrdokument möter vi demokratibegreppet gång på gång och då kan läraren använda detta 
som en del i utvecklandet av kunskaper kring demokrati.  

  

5.2 Förankring av skolans värdegrund 
Här svarar studien på frågeställningen: På vilket sätt anger lärare och elever att de arbetar med att 
förankra demokratins värden? 

När de intervjuade lärarna diskuterar demokratiuppdraget utifrån värdegrunden, diskuteras det 
oftast utifrån ett här och nu perspektiv. Lärare 1 tar upp detta då jag frågar om hur de diskuterar 
egenskaper som empati och respekt: 

Att försöker ja i samtal, ta upp då allra helst då det varit konflikter. Hur gör du? Om du 
hamnar i en sådan situation och hur gör du för att det ska bli bra? När jag är på mitt braiga 
humör så försöker jag lyfta dom sidorna och kanske även i förebyggande innan det har 
smält.  

Även lärare 2 förklarar vikten av att ta upp värdediskussionen i stunden då det händer något. Men 
lärare två förklarar också hur viktigt det är som vuxen att vara en god förebild och visa respekt 
mot sina elever. Det framkommer också från lärare 2 att detta är ett arbete som det arbetas med 
hela tiden i det vardagliga arbetet: 

På något vis så är det ju liksom att, det kan man inte bara avgränsa att nu jobbar vi med det 
den här veckan utan det är någonting som ligger i bakhuvudet för jämnan. Att det ska gå 
demokratiskt till och allas lika värde och allas lika rättigheter. Jag kommer hela tiden 
tillbaka till det här att respekt, respekten i vardagen att jag som vuxen respekterar barnen 
också och tar dem på allvar och allas lika värde.  

Vi ser att lärare 2 ändå anser att det inom vissa arbetsområden kan arbetas mer intensivt med 
värdegrunden som till exempel inför FN-dagen. Lärare 2 förtydligar också att denne vill att 
arbetet ska vara förebyggande också, inte bara när det har hänt något: 

Sen blir det ofta inför FN dagar också här, det blir mer intensivt arbete då eller med 
värdegrund att man jobbar med, med hur man ska vara som vän och kompis åhh alltihopa 
det här.  Och de får man liksom fylla på, jag tänker att det är mer såhär nu duschar man 
dom en stund och sen kör man på i vardagen och sen duschar man dem igen. [...]Men helst 
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vill man ju ha det förebyggande och inte bara när det händer saker utan att man pratar om 

sådana saker innan det har hänt. 

Även den tredje tillfrågade läraren förtydligar vikten av kontinuitet och att lyfta frågor gällande 
värdegrund i stunden. Lärare 3 förklarar att samtal är ett värdefullt verktyg. Det framkommer 
också att det är viktigt att våga ta upp diskussioner även om de ibland är ”elaka” eller ”tokiga”. 
Precis som lärare 2 förklarar lärare 3 att värdegrundsarbetet förutsätter lärare som goda 
förebilder: 

Jaa.. där har ju skolan sitt fostringsuppdrag som vi aldrig kommer ifrån. Ehh men det är ju, 
jag tycker att det är mycket samtal ehh, åh att ändå barn har mycket funderingar, alltid och 
att man ändå dem ska inte få tryckas ner även om dem låter konstig eller blir väldigt tokiga 
eller elaka rent utav när dom säger de, men att man ändå lyfter upp de att man tänker på ett 
visst sätt. Ehh att man pratar ut om det, hur man kan vara för att ha ett bra klimat, man 
kan inte älska alla men man ska respektera varandra. Men det tycker jag, och barn förstår 
respekt om man lär dem respekt om man visar och är ett bra exempel själv. För där brister 
det oftast hemifrån. Att föräldrarna inte är bra exempel och är vi då inte bra exempel i 
skolan, vart ska dem då få de här exemplerna från, hur de ska vara eller bete sig i vissa 
sammanhang. Och de är alltid pågående och varenda liten sak som händer så får man inte 
ignorera den, händer det någonting på rasten, någon blir knuffad eller går före i kön det 
kanske är en liten sak, många kanske vänder ryggen till som lärare och säger bara ehh det är 
ingen fara, ställ dig där bak istället men att man lyfter fram det varje dag.  

En av de intervjuade eleverna förklarar att demokrati handlar om att alla ska få vara med. Dock 
uppfattar inte eleven att de diskuterat alla människors lika värde i klassrummet. Men även dessa 
svar ger oss en tydligare bild av att värdegrundsarbetet pågår i det dagliga arbetet. Så här beskriver 
elev 1 demokratiarbetet i klassrummet: ”Att alla får vara med och bestämma och att alla får vara 
med när man leker och så”.  När jag frågar om de har bestämt hur barnen ska bete sig i klassen 
svarar elev 3: ”Snäll, inte skrika rätt ut när vi har genomgång och ehh inte bråka”. 

Elev 1 fortsätter på samma spår men förtydligar också att reglerna kommit till i någon form av 
demokratisk process genom nickningar när frågan; har ni kommit fram till det tillsammans ställs. 
Så här säger elev 1 om regler de har i klassrummet:  

Som att man inte ska prata i mun på varandra när andra pratar och inte när den andra 
pratar då. 

Elev 2 diskuterar liknande regler men förtydligar också hur de kommit fram till dessa regler: 

Elev 2: Öö, arbetsro, inte springa runt och skrika, å lyssna på fröken och andra 
Intervjuare: Har ni bestämt det tillsammans eller har er lärare bestämt det? 
Elev 2: Öö några tycker att de ska vara mer tyst i klassrummet, fast några tycker att de e 
helt perfekt tyst. Fast ibland, ööhhh, fast mest på fredagar, dåå kan de vara allt möjligt, till 
exempel att några är trötta och längtar efter helgen och är liksom speedade. 

Elev 1 samtalar hur man är en bra kompis:  

Intervjuare: Mm men du hur är man en bra kompis?  
 Elev 1: Inte bråkar och inte slåss  

Intervjuare: Och vad kan man göra om någon i klassen är elak mot någon annan?
  

Elev 1: Hämta en fröken 
 

Så här svarar elev 2 på frågan hur man är en bra kompis:  

Jaa att man är snäll och trevlig och hjälper till, om man behöver hjälp 
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Elev 3 berättar det här när vi diskuterar vänskap: 

Då är man snäll mot sin kompis och aa, man säger inte fula ord till den eller nått man ska 
vara snäll och trevlig 

 
När jag frågar vad man kan göra för att hjälpa en kompis som någon annan är dum mot så säger 
elev3: ”Då kan man säga till fröken eller så kan man, om man inte vill att den ska få skäll eller nått 
sådant då kan man bara gå å inte bry sig”. Flera elever förtydligar att när något händer, när någon 
är dum, då skall man hämta en fröken. Även elev 4 säger detta: ”Man ska bara säga till fröken 
eller så kan man ställa sig upp och säga sluta, jag tror inte att hon vill det eller pojken”. 
 
Vi diskuterar när de brukar öva på dessa egenskaper: 

Elev 3: Hon säger det om vi inte räcker upp handen brukar hon säga det 
Intervjuare: Okej, men du hur kan man träna på att lyssna på sina kompisar? 
Elev 3: Att man inte pratar när den andra när när den andra fått orden. 

Elev 1 kunde inte ge mig något svar på frågan om människors lika värde, dock kunde elev 2 
samtala om detta:  

Att om någon säger att jag är bättre än du så är den inte det. För alla är lika mycket värda. 
Att ingen är bättre än någon bara för att den kan något som den andra inte kan då är den 
lika mycket värd som den andra. Det beror inte på storlek eller ålder. Utan man är lika 
värda liksom om man är åtta och den andra är nio dom är ju ändå samma värda. Så då de 
blir inget annat. Dom är lika värda. 

 

Så här diskuterar elev 3 alla människors lika värde:  

Aa då brukar vi bara, alltså min kompis [.], alltså […] han sa: när han, en gång fråga han, 
vadå att alla människor är värda lika mycket pengar? Aa och då sa han, då är det typ att 
man är lika mycket värd. Och då är de ju att ingen är bättre på nått än någon annan 

 
Att demokratins värden är något som lärarna ständigt har med sig i sin undervisning blir här 
synligt. Ofta uppkommer situationer där det blir nödvändigt för lärarna att diskutera 
värdegrundsfrågor, t.ex. konflikter. Eleverna visar också på att de har arbetat med värdegrund, 
bland annat med kunskaper och diskussionsmöjligheter till alla människors lika värde. Lärarna 
uttrycker här samtalet som något viktigt, att man som lärare vågar ta diskussioner och att ha ett 
bra klimat för samtal i klassrummet kring sådana frågor.  
 

5.3 Praktiserandet av demokratiuppdraget  
Här svarar studien på frågeställningen: Vilka metoder och verktyg beskriver lärare och elever att 
de använder för att skapa möjlighet till att praktisera demokrati? 

För att demokratiarbetet ska kunnas praktiseras i största möjliga mån framkommer de intervjuade 
lärarna med olika aspekter som de anser vara gynnsamma. Lärare 1 förespråkar samtalet, där 
eleverna är med. Lärare 1 uttrycker det på följande vis: 

Jag kan ju sitta här och prata och diskutera exempelvis hur man ska vara mot varandra och 
dom liksom är någon annanstans. Men när jag får dem engagerad, när barnen blir 
engagerade då känner jag ju att det blir, då är det ju som bäst. 

Att demokratiarbetet grundar sig i att alla elever är delaktiga är också något som Lärare 3 anger. 
Genom att eleverna får vara med och bestämma blir demokratiarbetet som allra bäst. Lärare 3 
förklarar hur demokratiarbetet kan praktiseras:  
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Att arbeta demokratiskt. Eller att fråga barnen, få med barnen det är väl en metod. Å då 
tycker ja att för att alla ska få chansen så är de viktigt att arbeta med demokrati, alltså som 
ja sa både klass, grupp och enskilt. Det är inte alla som vågar komma till tals utan de 
kanske behöver, ja att de får arbeta enskilt. Att de får skriva ner vad de vill, anonymt på en 
lapp vad de vill arbeta med i musiken eller. För det är en typ av demokrati som kan passa 
många väldigt många elever. Att man inte behöver göra som kompisen. Så de kan ja tycka 
är väldigt matnyttigt. Att man arbetar, ah med att få med barnen på tåget på olika sätt. 

Att eleverna ska vara med är även något som lärare 2 förespråkar. Gemenskapen är här ett 
ledord. Lärare 2 menar vidare att det inte går att säga att det finns en bestämd form som fungerar 
och uttrycker detta på följande vis: 

Oj.. Jaa om jag visste den metoden (skratt) det tror jag inte att det bara finns en metod utan 
det måste man nog köra med många olika både samtal och gruppövningar, gruppdynamik, 
teater.. mm nä så det är.. hitta gemensamhets övningar ha roligt tillsammans så man har en 
grund å stå på. För då.. massage, såna saker har man det i grunden tror jag. 

Att det inte finns någon given metod som fungerar i alla situationer och för alla elever, blir här 
tydligt. Lärare 2 fortsätter att problematisera detta och i vilken utsträckning detta arbete bör 
genomföras.  

Jaa... ofta måste man ju återkomma till ämnet iallafall och mer eller mindre dagligen. Och 
hur, det är nog på lite på olika sätt. En del tycker ju inte om kroppskontakt, nu har jag nog 
inte någon sån men mer eller mindre vet jag ju så det går ju inte bara säga att 
massagemetoden den funkar, men så enkelt är det ju inte. Utan man måste göra på olika på 
olika sorter. 

Även lärare 3 är inne på att det inte finns någon given metod och att alla elever fungerar olika. 
Lärare 3 diskuterar möjligheterna med att arbeta med andra klasser på skolan och uttrycker detta 
på följande vis: 

Det är alltid så att barn är olika för alla människor är olika och arbetar du skolan 
tillsammans eller med andra klasser, då är det vissa barn som kommer fram och vågar ta 
för sig och får svar på sina frågor. Att en trea kanske får mest utbyte av en sexa för att man 
är på ett annat plan i sina tankegångar. Men sen kan det också vara att många barn får svar 
på sina frågor om de sitter i en ensam grupp med lärare, att titta på en film och sedan få 
prata om det men det är jätte olika för alla barn fungerar inte på samma sätt. 

Lärare 3 fortsätter med att förklara ett exempel på en övning där eleverna fick vara delaktiga i 
undervisningen och vilka fördelar detta arbete medförde: 

Men barnen fick bestämma frågorna själva. Vi hade gemensamma frågor för hela klassen 
och då ville dem veta liksom, fick man mat i skolan? Det är sådant som intresserar dem, 
men det håller sig fortfarande till vad kursplanen vill att vi ska ta reda på. Där kommer 
demokratin in, för där får de vara med och bestämma. Eh vad de vill att lektionen ska 
innehålla och det var ju en. Det var ett av de mest lyckade lektionsuppläggen jag haft. Både 
när vi gjorde frågorna, alla brann, alla sa någonting. Och sen arbeten jag fick in de var ju 
helt underbara. Det var liksom sex handskrivna sidor från en trea med bilder de hade ritat. 

Detta exempel visar både hur demokratiarbetet kan se ut i praktiken och vilka positiva effekter 
demokratiska arbetssätt medför. Lärare 3 svarar även att dessa positiva effekter från eleverna tros 
bero på att eleverna fick vara delaktiga i undervisningen. Även lärare 1 förklarar hur eleverna kan 
göras delaktiga i praktiken. När jag frågar lärare 1: hur arbetar ni för att praktisera demokratiska 
värden, får jag detta svar:  

Mm, ja det är elevråd, reflekterande samtal, ehh matråd. Mycket ahh mycket demokrati i 
repeterande samtal där man kan lyfta upp så att man får ett tänk att barnen får ett tänk. 
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Elevråd är ett exempel på praktiserande av demokrati som kommer upp i flera av intervjuerna. 
Bland annat hos elevernas svar. Vi går nu in på frågan om delaktighet och hur mycket eleverna 
får vara med och bestämma, påverka, som är en stor del av demokratiuppdraget. Elev 2 berättar 
om situationer då de får vara med och bestämma, t.ex. klassråd:  

Jaa... ungefär om de är matråd eller klassråd, då brukar vi få bestämma två grejer. Som att 
inte ha telefon på lektioner om de inte är nått viktigt.  

 

Här berättar eleven att de brukar få bestämma två saker. Vi kan se i många svar att det är ofta 
förkommet att eleverna får välja mellan olika alternativ när de ska arbeta. Elev 2 uttrycker det så 
här: 

Ibland säger dom så här: ni får välja mellan, om ni inte är klara med matteboken så får ni 
jobba där. Om ni är klar, äpple peppel eller skriva på en bok. De e dem tre grejerna man 
får göra, om de är till exempel att man ska ha svenska då får man välja mellan dom eller 
matte. 
 

Elev 1 förklarar vad de får bestämma ”Ehh.. när [...] såhär skrev upp en sak på tavlan såhär, vad 
får man välja då. Då får vi välja själva”. Men när jag frågar om de får vara med och bestämma hur 

de ska jobba svarar eleven ”Inte så mycket”. När jag sedan frågar om elev 1 skulle vilja vara med 

och bestämma mer, får jag följande svar: ”Jag tycker det är bra”.   

Elev 2 diskuterar ett annat sätt som de övar på demokrati i skolan:  

Elev 2: Så då brukar typ tre eller fyra få läsa och då ska man försöka lyssna så mycket som 
möjligt också får man ställa högst minst tre frågor 
Intervjuare: Och då får ni lyssna på varandra? 
Elev 2: Jaa och så hur mycket dem har lyssnat. Och då har vi det i läxa att visa upp det för 
klassen.  

 
Uppgiften handlar om att lära sig lyssna ordentligt på sina kamrater. Eleven fortsätter att 
diskutera vad de brukar få bestämma: ”Jaa... att om någon del är eniga om någonting och den 
andra delen är eniga om någonting annat, då försöker vi att få det till två saker till en sak”. Svaret 
blir en indikation på att de arbetar med att komma överens i klassen. Att om olika önskemål 
kommer upp arbetar de för att nå ett gemensamt beslut.  
 

Elev 2 tar upp ett annat exempel på situationer när de får vara med och bestämma, nämligen 
matråd:  

 
Att ee man får bestämma om man till exempel ska ta med några rätter som man har 
hemma, till exempel att man ska förbättra någonting. Och nu ska de inte vara någon 
halvfärdigmat (i matsalen?) aa nu lagar dom den hemifrån. Alltså lagar dom direkt sen 
skickar dom till [...]. Så vi får inte halvfärdig mat längre. Å nu har de faktiskt blivit bättre.  
 

Här ser vi att eleven i fråga dels har kunskaper om hur matrådet går till, vad syftet är men också 
att eleven faktiskt sett att det kan göra skillnad.  
 

Idrott var ett ämne som kom upp som lättare att arbeta med demokratiska värden än andra av 
lärare. Därav blev en följdfråga till elev 2; får ni vara med och bestämma på idrotten? 

 
Nej då är det bestämda lekar som och ibland får vi bestämma en lek om dom inte har 
kommit fram till en lek 
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Här ser vi att eleven svarar raka motsatsen. Men att de trots allt får vara med och bestämma om 
lärarna inte har planerat något. Vi fortsätter diskutera hur förloppet kan gå till: 

Öö.. till exempel om vi har bestämda? Så säger vi till [...] att kan vi inte göra den här leken 
nästa vecka möjligen? Så pratar dom om de på rasterna där inne. 

 
Om dom kommer på en lek som dom tycker e rolig, då säger dom till [...]. Så kanske de blir 
den leken eller någon annan lek. (okej) Ibland så brukar vi säga men inte så ofta. För ofta 
är lekarna ganska kul.  
 

Jämförbart med elev 1 kan vi se en tendens till att eleverna inte tycker att de behöver bestämma 
mer. Elev 2 förklarar här att de kan säga att de vill göra en annan lek, då kan det bli den nästa 
vecka. Men samtidigt att de oftast inte gör det för att de anser sig nöjda med lektionerna. Då jag 
frågar rakt ut om eleven skulle vilja få vara med och bestämma mer får jag detta svar:  

 Nej jag tycker det är bra som det är.  

När jag frågar elev 3 om denne får vara med och bestämma i klassrummet svarar eleven:  

Elev 3: Nae inte så ofta 
Intervjuare: Brukar du få vara de ibland?  
Elev 3: Faktiskt aldrig 

 
Fast när jag sedan frågar om hur mycket de får vara med och bestämma i klassrummet så 
kommer eleven på en situation:  
  

Elev 3: Ja men de inte alls rätt så mycket 
Intervjuare: Har de hänt att någon gång fick ni vara med och bestämma?  
Elev 3: Ja ungefär så att ibland får ja följa med och berätta vad vi kan göra nytt här på 
skolan 
Intervjuare: Var brukar du få gå då?  
Elev 3: Ungefär till matsalen, ibland ute. 

 
Det låter som att eleven är med i en grupp som får vara med och utvärdera vissa platser på skolan 
och eleven anser ändå att detta är ett sätt att få vara med och bestämma. Denna elev sticker ut på 
så sätt att elev 3 faktiskt vill vara med och bestämma mer, där elev 1 och 2 svarade nej: 

Intervjuare: Vad bra, ehh, skulle du viljavara med och bestämma mer?  
Elev 3: Aa 
Intervjuare: Vad skulle du vilja bestämma då?  
Elev 3: Att alla barn i klassrummet borde få vara med och bestämma vad man ska göra på 
dagen. 
Intervjuare: Hur skulle det gå till då tänker du?  
Elev 3: Aa du ska lära dig att, ja de e många i klassen som gillar matte och sådant, så då kan 
dom ju välja de och då kanske det blir längre dagar också. 

 
Eleven förklarar först att den får vara med och påverka vad som kan göras nytt på skolan, men 
verkar inte tycka att det räcker med inflytande. Eleven förklarar vidare att det är vad de ska göra 
på dagen som de borde få bestämma mer i, vad de ska jobba med. Elev 4 beskriver att de i sin 
klass får bestämma vad de ska jobba med ibland:  
 

 Ja ibland om man kanske har tyst läsning kan man göra det och ibland kan man välja om 
man vill ha matteboken eller skriva och sådär.  

 
Elev 4 tar upp en situation där denne anser att de får vara med och bestämma, någon form av 
enkäter:  
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Elev 4: Jag brukar få bestämma, ehh skriva på papper och då får man bestämma om, det är 
olika frågor och då får man bestämma. 
Intervjuare: Vad är det för olika frågor ni brukar få skriva på papper? 
Elev 4: Ibland kan det vara om matsalen och sådant där. Att det är arbetsro i matsalen att 
man kan äta lugnt och sådant där. Så får man själv bestämma. 
Intervjuare: Skriver ni lappar då? Om vad ni tycker själva? 
Elev 4: Nää, vi kryssar i det som passar bäst. 
 

Vi kan slutligen se att det inte finns någon given metod för hur demokratiarbetet bör utformas i 
undervisningen. Att alla elever är olika och att alla elever lär olika, är aspekter som framkommer 
av lärarna under samtalets gång. Men flera lärare förespråkar att det är viktigt att försöka få med 
elever och deras frågor i undervisningen som en del av demokratiarbetet. Vi kan också se att lära 
sig om demokrati, kan innebära att ha klassråd eller matråd. I jämförelse med elevers svar ser vi 
också att elever kan se nyttan med att få vara med och påverka i sådana forum.  

 

5.4 Att förebygga kränkande behandling  
Här svarar studien på frågeställningen: Vad anger lärare för arbetssätt i arbetet med att motverka 
kränkande behandling i skolan? 
 
Arbetet mot kränkande behandling kan ses som en högst förebyggande åtgärd. Under flera 
intervjuer framkommer svar som syftar till detta. Lärare 2 diskuterar att arbetet mot kränkande 
behandling främst är en förebyggande handling så här:  

Mmm, ja dels är det ju att förebygga, förebygga, förebygga det kan man ju aldrig göra nog 
så mycket och ja förebygga kan man ju göra inte bara sitta i grupp utan göra roliga saker 
tillsammans och få klassen och […] jag pratar väldigt mycket med dem, att tänk på hur du 
säger och spelar lite teater inför dem.  

Lärare 2 förtydligar hur viktigt det är att förebygga, men också att samtalet är av stor vikt som vi 
även hört från andra lärare i intervjuerna. Lärare 1 diskuterar detta och förtydligar också vikten av 
att vara konsekvent i sådana frågor, att inte backa: 

Ehh att man pratar om, dels att man har strategier när man blir arg. Allrahelst de här barnen som 
blir väldigt arga, att dem har undanflykt, att de kan ta tillflykt någonstans. […]att man har 
undanflykter, eller inte undanflykter, att man har flyktvägar istället för att gå in i en konflikt. Att 
man kan backa. Men att det måste man själv känna när det är nog sen lyckas man inte alltid. Nä 
och sen att det blir konsekvenser. Säger jag att nä gör du det där en gång till så får du inte göra det 
där. Då vet man i den här klassen att då blir det så, det är inte så att jag backar. Man får aldrig 
backa för en konflikt.  

Vid flertalet tillfällen kom handlingsplaner mot kränkande behandling upp, som en förebyggande 
åtgärd. Lärare 1 förklarar detta efter frågan: hur arbetar ni för att motverka kränkande 
behandling: 

Jaa, det är ju samtal men sen har ju vi på den här skolan en handlingsplan att uppstår en 
kränkning så ska vi fylla i ett formulär, när skedde kränkningen, vilka var inblandade, hur 
såg de ut, uppföljning. Och det heter, det heter nog händelsedokument helt enkelt.   

När jag frågar vad som händer med planen efteråt får jag detta svar: 

Det lämnas till rektor. Så att man inte kan komma om ett år och säga såhär att de gjorde 
inget och mitt barn har blivit mobbat i alla år. Att det liksom finns dokumenterat. 

Det upplevs som att handlingsplanen är till för att kunna styrka att ett arbete kring ett problem 
förekommit. Vidare förklarar lärare 1 att varje enskild händelse dokumenteras: 
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Ja, det är tänkt att det ska vara så. Sen kanske man inte kan skriva om exakt, putt eller så 
men när det är allvarligare händelser så ska det skrivas ett dokument.  

Vidare förklarar lärare 1 vem som tar hand om dokumentationen: 

Ahh, det arkiveras väl sen eller om det är specialpedagogerna som tar emot det på något 
vis. Och om det är en allvarlig kränkning så kallar man in föräldrar och barn och så 
förstås. Men sen beror det på om man kan ta det själv eller ja, hemmet ska ju kontaktas 
också i sådana här tillfällen, så att, så att man vet om det.  

Lärare 3 kommer också in på dokumentationen som en viktig del i arbetet kring kränkande 
behandling. Men även denne lärare diskuterar andra yrkesgrupper som viktiga komplement i detta 
arbete, till exempel specialpedagoger som även lärare 1 nämnde: 

Vi arbetar med kränkande behandling... ja men det är ofta, väldigt mycket, det här som 
jag berätta om att, ta in hjälp från kuratorer, psykologer och speciallärare. Som har mer 
kunskap än vad jag har. […] Vi arbetar mycket med att de får komma in i klassrummet, 
prata, alltså leka fram den kunskapen ofta. För att komma fram till hur är en idealisk 
skola där alla mår bra och alla trivs. […]Man måste ju dokumentera de här kränkande 
behandlingarna, när någon utför en kränkande handling.  

Syftet med dessa dokumentationer förklarar lärare 3 vidare så här: 

Syftet är att du ska inte, alltså egentligen du ska inte glömma bort det. Alltså de ska inte få 
komma under stolarna, utan har du slagit någon då ska det dokumenteras. Att du har 
gjort det. Sen ska vi kolla på det igen. Vi ska skriva en handlingsplan hur vi ska arbeta 
med det. Vad har vi gjort och vad ska vi göra? Vi kanske har ringt föräldrarna men vad 
ska vi göra härnäst? Jo vi ska ha samtal med barnen en gång i veckan i tio veckor för att 
sen göra en återkoppling. För ofta när de är en sådan här kränkande behandling, då reder 
vi ut det på plats, sen struntar vi i det. Vi glömmer bort det och då kanske de är ett barn 
som blir kränkt varje dag som vi missar. Men om vi, har man sådana här samtal, om det 
är det som är åtgärden, då missar du inte det. Det ska mycket till om vi missar det. Det 
ska tas upp och föräldrarna ska tas med på tåget. För det är ändå deras barn, de måste 
veta vad som händer med deras barn i skolan.  

När lärare 2 diskuterar arbetet med kränkande behandling är olikheter och det positiva samtalet i 
fokus. Precis som vid värdedimensionen diskuteras här ett stort fokus på att arbeta med frågan i 
den rådande stunden: 

Men det är lite häftigt att få vara med om den resan nu på två år, ja, ja å då verkligen 
uppmuntra liksom men i början fick man verkligen säga ”nämen åh nu hörde jag att du 
kunde tänka dig att låna ut din blyertspenna, men vad trevligt!” Det minsta lilla positiva 
alltså så fick man vara med direkt och liksom stötta, det är den här vägen du ska gå ”å vad 
trevligt du sa till henne nu och kunde du låna ut”[…] men det har blivit skillnad. Och då 
lägger sig ett lugn i hela gruppen också så det är ju verkligen mycket som man inte tänker 
på kanske. Man tänker matte, svenska eller någonting sådant där men det handlar ju hela 
tiden om socialt beteende […] Tillåta olikheter!  

Kränkande behandling kommer ofta till ett förebyggande verktyg. Men här ser vi också en 
intressant aspekt av det, handlingsplaner. Dock upplevs det inte riktigt finnas en enig bild av hur 
dessa används eller tas tillvara på.  

 

5.5 Förutsättningar och begränsningar i praktiserandet av demokratiuppdraget 
Här svarar studien på frågeställningen: Vad anger lärare för förutsättningar och begränsningar när 
det kommer till praktiserandet av demokratiuppdraget i skolan? 
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När det kommer till förutsättningar och begräsningar i utövandet av demokratiarbetet i 
undervisningen framkommer de intervjuade lärarna med olika tankar. Lärare 1 ser inte att det 
finns några andra begränsningar än sig själv. Detta uttrycker läraren med följande ord: 

Jag vet inte om det finns så mycket begränsningar, det är väl jag själv som är 
begränsningarna. Det tror jag. Det är ju jag som styr. Ehh försöker ta in barnen men jag 
skulle kunna göra det mer än vad jag gör. 

Dessa ord från lärare 1 kan vi jämföra med både lärare 2 och lärare 3, som inte heller ser några 
större begränsningar i demokratiarbetet. Lärare 2 diskuterar hinder och läroplanen: 

Men annars ser jag väl inga direkta hinder utan ja jag tycker nog kan man jobba med det 
allt. Men läser man texten så är det ju väldigt fina ord åå och..men jag ser det som mål, det 
är dit vi ska. 

Lärare 3 i sin tur ser på begränsningarna på följande vis: 

Jag tycker att det är lätt för att demokrati egentligen genomsyrar allt du gör även om du 
som lärare inte tänker på det. Det här med alltså typ handuppräckning, att de får vara med 
och vara delaktiga. På det sättet tycker jag inte att det är svårt. 

Vi ser här att alla tre lärare inte ser några större begränsningar, utan menar att demokratiarbetet 
och dess förordningar som presenteras i Lgr 11, kan genomsyra stora delar av undervisningen. 
Efter vidare samtal med lärare 3 framkommer att det är viktigt med en noga planering, vilket 
också kan ses som en svårighet. Lärare 3 säger följande: 

Men det som är absolut svårast är det att du som lärare måste få tid att planera de här 
riktigt bra lektionerna. Där man verkligen använder sig utav begreppet. Där man får in, 
alltså får in jättemycket, alltså stora delar. Det kan vara ett stort temaarbete och det finns 
inte tiden till för. Du som lärare har ingen tid att planera, för alltså lektionstiden, det tycker 
jag att du kan få in så många ämnen på att arbeta tematiskt med demokrati, du kan ju få in 
alla ämnen. Men det ska till att planeras. 

Hur tiden kan upplevas som bristvara kommer även upp under samtalet med lärare 1. På frågan 
om lärare 1 uppfattar att det är svårt att tidsmässigt kombinera kunskapsuppdraget med 
demokratiuppdraget framkommer följande svar:  

De var ju lite som jag sa, det är klart att allting är jätteviktigt, men för mig är social 
kompetens väldigt viktigt och det andra får man med sig på vägen. Har du inte det ena så 
har du inte det andra och vice versa, så det går liksom hand i hand. 

 Att kombinera skolans demokratiuppdrag med kunskapsuppdraget ser Lärare 1 som inte något 
större begränsning, utan menar att demokratiarbetet och kunskapsuppdraget är beroende av 
varandra. Dessa ord från lärare 1, för oss in på lärares 3 problematik med att arbeta med 
demokratiuppdraget i kombination med kunskapsuppdraget. Lärare 3 anger att många föräldrar 
gärna ser att undervisningen präglas av konkreta ämneskunskaper.  

Många föräldrar vill ju att de ska liksom lära sig rabbla landskapen eller kunna treans tabell 
utantill i sömnen. Bara man får chansen att planera och tänka igenom hur man ska lägga 
upp ett arbete kring demokrati eller hur man ska förklara för föräldrar att man arbetar med 
det dagligen. Men de måste man få tid till att göra faktiskt.  

Under samtalen med lärarna ställdes också frågor om de ges stöd i utvecklandet av 
demokratiarbetet, om lärarna ges möjlighet att reflektera med andra lärare. Lärare 1 och lärare 2 
gav liknande svar; att detta förekom i större utsträckning tidigare, dock inte lika mycket idag. 
Lärare 3 däremot som arbetar på en annan skola uppgav att detta i stort sett aldrig förekom. På 
frågan om det gavs tid för reflekterande samtal svarade lärare 3 följande: ”Nej, aldrig. Jo efter 
temaarbeten så kan det vara en halvtimme eller något sådant där”. 
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Lärare 1 anger att reflekterande samtal sker varannan månad och på frågan om läraren anser att 
detta är lagom, ges följande svar: 

Egentligen för lite, men det finns inte utrymme för mer. Förut från början tror jag vi hade 
en gång i månaden och de är ju det optimala för man hinner glömma från gång till gång. 
Men det är, de möjligheterna finns ju inte så. 

Vid samtalet med lärare 2 diskuterades att stödet innebär diskussion med andra lärare på skolan 
där erfarenhetsutbyte var en viktig del. På frågan om läraren ansåg att det finns tillräckligt med tid 
till detta, framkom följande svar: 

Det ligger nog långt ner på agendan, inte högt prioriterat. Men kanske i det lilla arbetslaget 
där vi två fröknar har hittat varandra här nu, då kan vi ju prata mer om värderingsövningar 
och så, men i det stora som på konferenser och så, då är det ytterst sällan att prata sådana 
saker, tyvärr. 

Vi kan här se att alla tre lärare anser att det inte ges något större utrymme till reflektion mellan 
kollegor. Några särskilda förutsättningar för utövandet av demokratiarbetet var det inga av lärarna 
som anmärkte någonting om. Enligt lärarnas utsagor kan det tolkas att de inte upplever några 
större begränsningar. Att planeringen är en viktig del och således tiden påpekar dock lärare 3. 
Lärare 1 i sin tur anger att det är än själv som kan vara begränsningen i praktiserandet av 
demokratiarbetet. I vilken utsträckning demokratiarbetet genomsyrar skolan som organisation för 
oss vidare in på nästa rubrik. 

  

5.6 Skolan som demokratisk organisation 
Studien svarar här på frågan: Vilket stöd får lärare i sitt arbete med demokratiuppdraget och hur 
upplever lärare sitt eget inflytande över utformningen av sin undervisning?  

Vi har tidigare varit inne på att det ser olika ut för lärarna i vilken utsträckning reflekterande 
samtal mellan kollegor sker. Vi ska nu gå in på hur dessa samtal kan se ut och hur mycket 
inflytande lärarna anses sig ha över sin undervisning, där också skolan som organisation har 
betydelse.  

Eftersom jag som intervjuare tidigare varit på denna skola som intervjuerna gjordes på, fanns en 
viss förförståelse och därför ställdes en fråga som kan ses som ledande. Frågan löd: ”Visst har ni 

reflekterande samtal tillsammans med andra lärare?” Varpå lärare 1 svarar: ”Ja det har vi.” 

Sedan fortlöpte samtalet om vad dessa reflekterande samtal brukar handla om. Detta svar gav 
lärare 1: 

Det är väldigt olika, det kan vara elev, elever som inte mår bra, hur gör vi? Och hur kan 
man få tips och idéer. Det kan vara jag själv som inte mår så bra, det kan vara saker som, 
är.. man tar en runda sen diskuterar man, ja de är lite personal.. Det kan vara väldigt olika. 

I samtalet med lärare 1 framgick också att dessa reflekterande samtal med kollegor troligtvis 
organiserades varannan månad. Då samtalet med lärare 2 fokuserades på hur stödet i 
utvecklandet av demokratiarbetet kunde se ut, framgick följande svar: 

Ja det är det stödet i sådana fall när jag diskuterar med kollegor. 

Om vi jämför lärare 1 och lärares 2 svar angående stöttning av demokratiarbetet, kan vi tydligt se 
att det är kollegor som är den mest frekventa stöttningen som ges till lärarna. Dessa tankar kan vi 
också se likheter med då denna fråga diskuterades med lärare 3. Läraren anger att stöttningen ges 
i form av samtal med andra lärare, men att det vore önskvärt att få diskutera sin lektionsplanering 
mer frekvent med andra. Lärare 3 uttrycker detta på följande vis: 
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Ja alltså ja rent, ja det här med mänskliga rättigheter och det, absolut. Där fick jag mycket 
stöd men också när man arbetar i temaarbeten som vi gjorde fick vi också mycket stöd 
eftersom vi arbetade tillsammans med andra lärare. Där delger man ju varandras 
kunskaper. Så ja absolut.. Sen tycker jag alltid att det saknas på skolor ehh mer tid att prata 
med andra lärare för även om du ska arbeta demokratiskt bara i klassen, vi säger ett 
samhällskunskapsarbete kring regering så finns det alltid fördelar med att diskutera sin 
lektionsplanering med andra. Å där finns ju, där är en begränsning. 

Som vi tydligt ser är alla lärare överens om att stöttningen sker från andra kollegor. Detta för oss 
in på hur skolan som demokratisk organisation ser ut, detta med fokus på hur mycket makt 
lärarna själva får över sin undervisning. När frågan om hur mycket inflytande lärarna hade över 
innehåll, material och arbetssätt, svarade lärare 1: 

Vi har stort inflytande. Det är ju jag som väljer vilket material jag vill använda, ehh.. jag har 
ju som sagt då styrdokumenten men hur jag når, här är vi och hit ska vi, de har jag ett stort 
inflytande tycker jag att vara med och påverka. Jag går på läromedelsutställning men sen är 
det ofta i samråd med andra att man ska få tips om material och så. Exempelvis matte så 
kör vi oftast samma i samma årskurs i varje fall, jag har haft en egen mattebok något år när 
någon annan haft någon annan för jag tyckt det varit bra.  Så jag känner mig inte styrd så. 

Att lärare 1 har stora möjligheter att påverka sin egen undervisning framgår här. Liknande åsikter 
möter vi även hos lärare 2. När frågan ställdes om hur stort inflytande läraren uppfattade att 
denne hade över sin egen undervisning fick vi följande svar: 

Enväldshärskare (skratt) Jo det känner jag verkligen, det är klart jag har. Stor inflytande. 
Stor makt över. 

Vi fortsatte att samtala kring detta och då frågan kom om hur stort inflytande läraren ansåg sig ha 
över materialet framkom även där att det finns inflytande. Lärare 2 anger följande: 

Ja, ja det tycker jag. Och det är ju bra att man jobbar på den här skolan, alla delger 
varandra, jamen låna det och..  

Både lärare 1 och lärare 2 uppfattar att det finns stora möjligheter att påverka vilket material som 
de vill jobba med. Detta anger även lärare 3. Dock menar lärare 3 att ekonomin gör att urvalet 
blir begränsat. Lärare 3 diskuterar detta: 

Ja, där är vi oftast med men eftersom alltid i kommunal skola är begränsningar med 
ekonomin så sätter det en käpp i hjulet om man ska arbeta med material. Det finns ju 
gratismaterial också men ibland kan det vara så mycket lättare för en själv om man fick 
pengar till att köpa in saker. Men där är det ju alltid.. så. Det finns begränsningar. 

Vi kan genom dessa ord förstå att lärare 1 och lärare 2 uppfattar att det har stor makt över 
materialet. Medan lärare 3 menar på att det finns ekonomiska anvisningar som begränsar 
inköpen. Under samtalen med alla lärare kom vi också in på om de ansåg sig vara en del av en 
demokratisk organisation.  Där både lärare 1 och lärare 2 menade på att de kände sig som en del. 

Detta svarade lärare 1: ”Ja, absolut. Jag är gärna med och petar både lite här och där”. Liknande 
svar kom också från lärare 2: ”Jaahh det gör jag”. 

När denna fråga kom till lärare 3 framkom inte ett lika självklart ja. Lärare 3 problematiserar att 
lärarna själva inte gavs så mycket inflytande över exempelvis lektionsplanering: 

Nej för att det är väldigt mycket läraren som bestämmer om det ska vara demokratiskt eller 
inte, jag känner inte att jag är en del av det, jag tycker inte att skolan är demokratisk 
jämtemot oss lärare eller vad man ska säga. Vi får ju aldrig vara med och bestämma 
någonting mer än hur vi ska lägga upp lektionerna, [...] vi får ju aldrig vara med.. Vi lägger 
inte schema till exempel. Där är ju inte vi med och bestämmer. 
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Vi kan se tydligt att alla de tillfrågade lärarna angav att de får stöd i utvecklandet av 
demokratiarbetet genom andra lärare på skolan. Att lärarna också hade stort inflytande över vilket 
material som skulle användas i undervisningen, var också aspekter där lärarna hade mycket 
liknande tankar. Lärare 3 problematiserade dock ekonomin som en begränsning. Lärare 1 och 
lärare 2 angav slutligen liknande tankar om att de ansåg att skolan var en demokratisk 
organisation. Lärare 3 däremot ansåg att det inte var en del av en demokratisk organisation efter 
som de inte fick vara med och påverka hur schemat exempelvis skulle se ut. 

   

5.7 Sammanfattning av resultat 
Eleverna visar svårigheter med att diskutera själva innebörden i begreppet demokrati, även 
lärarna anger att det är ett svårt ord. Lärare använder bland annat Lilla Aktuellt för att eleverna 
lättare ska kunna förstå begreppet. Lärare använder också läroplanen och dess olika mål för att 
diskutera demokratibegreppet där det förekommer frekvent. Värdegrunden praktiseras i det 
vardagliga arbetet. När situationer som konflikter uppstår mellan eleverna, skapas också möjlighet 
till samtal om demokratins värden med eleverna för att reda ut konflikterna. Eleverna visar på att 
de arbetat med värdegrunden, bland annat genom kunskaper om alla människors lika värde. 
Samtalet kommer ofta upp som metod till arbete med värdegrunden. För att praktisera demokrati 
i klassrummet behövs ett öppet klimat som tar tillvara på elevers frågor och intressen. Dessutom 
anger lärare att det inte finns några givna metoder då alla elever är olika och lär olika. Att lära sig 
om hur demokrati fungerar i praktiken kan innebära att i skolan ha matråd eller klassråd. I 
elevernas svar ser vi också att de kan se nyttan och vinsten med att få vara med och påverka i 
sådana forum. När det kommer till kränkande behandling diskuteras det endast som 
förebyggande handlingar. Lärarna kommer in på diskussionen om handlingsplaner som används 
men som lärarna ibland inte upplevs veta syftet med. Handlingsplanerna upplevs läggas på hög 
för att kunna användas vid kontroll i efterhand. Begränsningar i demokratiuppdraget som lärare 
ser handlar främst om bristen på tid för samtal mellan kollegor. Planering och reflektion är viktigt 
men kräver också tid menar flera lärare. Vi får också förståelsen av att läraren ibland ser sig själv 
som enda hindret för att utveckla demokratiuppdraget ännu mer. Stödet för detta arbete ges 
oftast genom reflektioner med andra lärare. Däremot upplevde lärarna att de hade inflytande över 
vilket material de använde sig av i undervisningen.   

6. Diskussion  
 

6.1 Analys av studiens resultat 
Studien analyseras utifrån Persons (2010 s.47) kategorisering av demokratiuppdraget: 

 Kunskapsdimensionen, att ge barn och elever kunskaper om demokrati.  

 Värdedimensionen, att överföra demokratins värden till barn och elever. 

 Kompetensdimensionen, att skapa färdigheter och förmåga att delta och medverka i demokratiska 
processer.  

 Kränkningsdimensionen, att aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Person 2010 s.47). 

 

6.1.1 Kunskapsdimensionen 
När det kommer till att utbilda eleverna om vad begreppet demokrati innebär ger intervjusvaren 
en sammansatt bild. Vi möter tre elever som kan uppfattas inte har någon större kunskap om vad 
detta begrepp egentligen betyder. Att eleverna någon gång hört ordet framkommer men då 
eleverna ges möjlighet att förklara detta begrepp uppstår svårigheter. Detta kan förklaras genom 
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att en av lärarna anger att demokrati är ett svårt ord.  När vi kommer till hur undervisningen kan 
utbilda eleverna i detta begrepp, anger två av de intervjuade lärarna att det dels handlar om att 
möta begreppet i det lilla – att möta demokratin i skolan. Men också att möta demokratin i det 
stora – hur demokratin fungerar i samhället. Här finns likheter med i en av de intervjuade 
eleverna. Eleven ger oss en klar bild om vad ordet demokrati innebär, samt att de brukar prata 
om vad detta begrepp innebär. Eleven säger följande: 

 
Ehh vi har sagt de där om att demokrati var om att eh, de brukar vara sådana som är 18 
eller över som brukar rösta på sådana som ska var sjunde, som ska bli stadsminister. 
 

Utifrån dessa ord skulle det kunna tolkas som att det pratas om vad demokrati innebär på ett 
större plan, hur det ser ut i samhället. När vi diskuterar om eleven anser sig få utöva demokrati i 
skolan, framgår ett nej från eleven. Detta svar skulle kunnas förstås genom en av lärarnas 
problematik att det är svårt att få eleverna att förstå att de faktiskt utövar demokrati i skolan. 
Läraren förklarar att det via utvecklingssamtal framkommit att eleverna inte anser att de utövar 
demokrati i undervisningen. Dessa tankar kan jämföras med resultatet från Persons (2010 s.152) 
studie. I studien framkommer att många elever inte anses ha någon större delaktighet över skolan. 
Person (2010 s.152) anger att det därmed är betydelsefullt att ordentliga dialoger upprättas mellan 
lärare och elever för att skapa möjlighet till diskussion och ömsesidighet. Genom att möta elever 
och lärare med en öppenhet, utvecklar läraren sin profession där också demokratin framställs på 
ett föredömligt vis. Ett möjligt antagande skulle därför kunna vara att om lärarna samtalade med 
eleverna och på så vis tydliggör hur demokratin praktiseras i klassrummet, kan elevernas 
föreställningar om att de inte utövar demokrati förändras. Vi kan se att lärarna diskuterar 
samtalets vikt, så här förklarar lärare 3:  

Ehh men det är ju, jag tycker att det är mycket samtal ehh, åh att ändå barn har mycket 
funderingar, alltid och att man ändå dem ska inte få tryckas ner även om dem låter konstig 
eller blir väldigt tokiga eller elaka rent utav när dom säger de, men att man ändå lyfter upp 
de att man tänker på ett visst sätt 

Läraren diskuterar demokratiska värderingar och hur viktigt det är att i samtal lyfta fram olikheter 
och att tillsammans prata om det. Dessa tankar stöds även av den forskning som Person (2010) 
gjort.  

Att ständigt arbeta med demokratiuppdraget i undervisningen, är det enligt Skolverket (2000 s.24) 
många lärares vilja. Däremot är det få lärare som vet hur de ska göra för att utveckla 
demokratiska kompetenser hos eleverna. Eleverna vill gärna diskutera demokratiska och etiska 
frågor, vilket sällan görs. Trots detta visar forskning från Skolverket (2000 s.24) att elever har 
demokratiska värderingar. Dessa tros bero på att demokratiska kunskaper utvecklas utanför 
skolan, exempelvis i hemmet, med kamraterna osv. Dock består dessa demokratiska kunskaper 
inte av någon djupare förståelse. Elevernas kunskaper om demokrati lärs in som abstrakta 
begrepp, utan möjlighet till att övning och reflektion. Detta leder i sin tur att eleverna inte ser sitt 
eget ansvar för att agera demokratiskt, utan anser att ansvaret vilar på rättsväsendet (Skolverket 
2000 s.24). Denna forskning som Skolverket presenterar tydliggör vikten av det som de 
intervjuade lärarna angav, att undervisa demokratin i både det stora och det lilla. Genom att prata 
om vad demokrati innebär i samhället och i klassrummet samt att eleverna får praktisera 
demokrati läggs en god grund för att utvecklas till en demokratisk medborgare.     

6.1.2 Värdedimensionen 
Vi kan genom resultatet se att demokratins värden är ett förkommande begrepp då de intervjuade 
lärarna diskuterar skolans demokratiuppdrag. Socialt uppförande, alla människors lika värde och 
respekt är begrepp som ofta uppkom under intervjuerna med lärarna. Detta skulle kunna tolkas 
som att fokus i demokratiuppdraget ligger i dess värden. Dessa värden förekommer ofta i ett här 
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och nu perspektiv. Skolverket (2000 s.1) förklarar att värdegrunden kännetecknas av 
förhållningssätt, hur människor bemöter, samtalar och värdesätter andra människor. En av de 
intervjuade lärarna menar att dessa värdegrundstankar ständigt ligger i bakhuvudet och något som 
de ständigt förespåkar i undervisningen. Dessa tankar från lärarna kan styrkas genom 
Skolinspektionens (2012  s.7) granskning, som visar att medborgandefostrande aspekter ofta 
förekommer under skolans alla ämnen. Att värdegrundsfrågor är en pågående process påvisar 
även Skolverket (2000 s.10), som också menar att detta är något som sker under lång tid.  
 
Värdegrundsarbetet ses även som olika delar, där alla delar ska slutas samman och bilda en helhet. 
Hur dessa bitar ska sammanfogas är den stora pedagogiska utmaningen (Skolverket 2000 s.10).   
Egenskapen respekt nämner två av de intervjuade lärarna. Att eleverna lär sig respektera varandra 
samt att lärarna visar respekt mot eleverna är viktiga delar. En av lärarna menar att det är viktigt 
att lärarna föregår med gott exempel eftersom det ofta kan brista hemifrån. Om skolan då inte 
föregår med ett gott exempel, blir det svårt för eleverna att också lära sig hur man bör uppföra sig 
i vissa sammanhang. Detta kan styrkas från Person (2010 s.152) som menar att en viktig 
grundtanke för att kunna utveckla en demokratisk undervisning är ett professionellt 
förhållningssätt till demokratifrågor från läraren. Person (2010 s.152) problematiserar detta 
ytterligare genom att förklara att det är svårt att få elever till att våga stå för sina värderingar om 
inte läraren utvecklat denna kompetens. Därmed krävs det en god professionalitet hos läraren 
som klarar av att hantera demokratiska frågor. Att demokratiarbetet ställer krav på läraren 
förklarar även Skolinspektionen (2012 s.8) som anger att om eleverna ska utvecklas till goda 
medborgare krävs lärare med hög medborgerlig kompetens. Genom ett kritiskt och reflekterande 
synsätt hos lärare synliggörs normer, värden och perspektiv som läraren kan använda sig av i 
arbetet med demokratiarbetet.  

Lärarna menar också att som lärare får man aldrig vända ryggen till om man upplever att någon 
elev far illa eller att någon elev beter sig felaktigt. För att vara en förebild krävs också att 
agerandet sker föredömligt. Detta styrker även Skolverket (2000 s.32) som anger att personalen 
som arbetar på skolor aldrig kan bortse från sitt ansvar för värdegrundsfrågorna samt elevernas 
rätt att samtala om dem. Detta gäller både i klassrummet och de informella miljöerna.   

Eleverna svarar utförligt flertalet gånger till hur en bra kompis är, hur de bör vara i klassrummet 
och vad de ska göra om någon kompis blir ledsen. Vidare visar resultatet av intervjuerna att 
eleverna har förståelse för alla människors lika värde. Här har vi ett exempel på hur en elev 
beskriver de mänskliga rättigheterna: 

Att om någon säger att jag är bättre än du så är den inte det. För alla är lika mycket värda. 
Att ingen är bättre än någon bara för att den kan något som den andra inte kan då är den 
lika mycket värd som den andra. Det beror inte på storlek eller ålder. Utan man är lika 
värda liksom om man är åtta och den andra är nio dom är ju ändå samma värda. Så då de 
blir inget annat. Dom är lika värda. 

 

Att denna elev har förståelse för allas lika värde är här uppenbart. Alla elever som deltog i studien 
kunde ge en förklaring till vad detta begrepp innebar. Lärarna angav att det ofta arbetade extra 
mycket med dessa värden inför exempelvis FN: dagen. En av lärarna uttryckte att eleverna 
stundtals blir matade med dessa värden, för att sedan låta vardagen gå, för att sedan mata 
eleverna med värden igen. Att samtala med eleverna var det flera av lärarna som förespråkade. 
Eleverna behöver förstå att de ska visa respekt för varandra även om de inte alltid håller med eller 
kommer överens. Skolverket (2000 s.14) menar att en avgörande faktor för att kunna arbeta med 
demokratiuppdraget är att det finns goda sociala relationer som ger möjlighet till reflekterande 
samtal. I samtalet får alla ta del av andras tankar och åsikter men också delge sina egna. Detta är 
en del i demokratin, att lyssna på andra men också att själv få bli hörd. Genom en god dialog där 
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lärare och elever lyssnar på varandra och respekterar varandras åsikter, skapas förutsättningar för 
demokratiska processer i skolan. 

  

6.1.3 Kompetensdimensionen  
Hur praktiserandet av demokratiuppdraget ser ut i undervisningen ska nu diskuteras. Flera av 
svaren från lärarna tyder på att praktiserandet av demokratiuppdraget är något som pågår under 
skolans alla timmar. Skolinspektionen (2012 s.10) påvisar enligt deras bedömning att för ett gott 
klimat där elever får utveckla sina demokratiska färdigheter, så behöver demokratiuppdraget 
genomsyra hela undervisningen och finnas med i alla ämnen. Det upplevs vara något som flera av 
de intervjuade lärarna tänker mycket på då i många av deras svar det framkommer att 
demokratiarbetet pågår hela tiden, samt vikten av att samtala om värdegrundsfrågor i vardagen. 
Om vi fortsätter att läsa vad Skolverkets resultat säger så kan det också förstås att samtalet mellan 
lärare och elever möjligtvis är det allra viktigaste verktyget för ett kvalitativt demokratiarbete. 
Även detta förespråkar flera av lärarna i denna studie.  

Ser vi till hur demokratin kommer till uttryck, förespråkar en lärare samtalet och dess reflektioner. 
Att eleverna förstår att de har ett ansvar samtidigt som de även har rättigheter är aspekter som 
denna lärare anger. Läraren förklarar också att de arbetar mycket med elevråd och matråd på 
skolan. Dessa träffar nämde även eleverna i deras svar. En av eleverna beskriver tydligt vad som 
kan ske på ett matråd. I detta fall har eleverna haft åsikter kring maten, vilket nu har blivit bättre. 
Här tydliggörs att eleven förstår att denne kan göra skillnad i och med att de får vara med och 
påverka. Detta exempel visar tydligt på hur de kompetenta barnet gärna är med och fattar beslut. 
Detta skriver även Skolverket (2000 s.30) som anger att förutsättningarna för att fostra 
demokratiska medborgare kräver att lärarna utgår från elevernas erfarenheter. 

Resultatet från intervjuerna visar också att eleverna vid första tanken säger att de inte får vara 
med och bestämma över undervisningen. Person (2010 s.152) skriver att vi idag vet att många 
elever inte anses ha någon större delaktighet över skolan. Det är därmed betydelsefullt att 
dialoger upprättas mellan lärare och elever för att skapa möjlighet till diskussion och 
ömsesidighet. Genom att möta elever och lärare med en öppenhet, utvecklar läraren sin 
profession där också demokratin framställs på ett föredömligt vis. Under samtalen med eleverna 
framkommer dock att eleverna inte anser att de behöver vara med och bestämma mera, utan 
anser att det är bra som det är. Eleverna anger att de ibland brukar få välja på olika uppgifter att 
arbeta med, som redan står skrivet på tavlan. En av eleverna avviker dock och anser att denne vill 
ha mer inflytande över undervisningen. Detta skulle kunna tyda på att eleverna är vana att bli 
ledda och har svårt att faktiskt se när de får vara med och bestämma. Eleverna kanske inte inser 
att de faktiskt har en möjlighet att välja då läraren presenterar olika alternativ för eleverna. Precis 
som en av lärarna uttryckte, att eleverna inte alltid förstår att de faktiskt får vara med och 
bestämma.  

Att samtalet är en gynnsam metod för att praktisera demokratiuppdraget har vi tidigare varit inne 
på. En av lärarna anger också att det är viktigt att alla elever är delaktiga. Skolverket (2000 s.30) 
menar att då eleverna görs delaktiga skapas förutsättningar till att eleverna uppfattar innehållet 
som meningsfullt. Detta anger också läraren, som menar på att då eleverna får vara med och 
bestämma blir demokratiarbetet som bäst. En annan lärare är inne på samma spår och slår ett slag 
för gemensamma aktiviteter samt att arbetet behöver grunda sig på olika typer av metoder. Detta 
styrker även en annan lärare, som också förespråkar samarbetet med andra klasser. 

I dessa diskussioner kan de uppfattas som att det inte finns några hinder i utövandet av 
demokratiuppdraget. Under intervjuerna med lärarna angav en lärare att det var denne själv som 
var begränsningen och menar på att eleverna skulle kunna tas med mera i undervisningen. Detta 
skulle vi kunna jämföra med resultat från Persons (2010 s.14) forskning, som visar på att många 
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lärare ansåg att demokratiuppdraget krävde hög kompetens, där brist på tid och resurser gjorde 
det svårt att upprätthålla ett gott demokratiskt förhållningssätt till demokratin i undervisningen. 
Att tiden kan upplevas som en svårighet anger också en lärare i denna studie. Läraren menar att 
det tar tid att planera en bra lektion, där demokratin verkligen kommer med. Genom att arbeta 
tematiskt med demokrati kommer många viktiga delar med, dock är det tiden som begränsar 
arbetet, detta förklarar läraren ytterligare.  

För att stödja lärarna i arbetet mot demokratiuppdraget, menar Person (2010 s.150) att både 
informella och formella samtal behövs. En central tanke i detta stöttningsarbete är organiserade 
gruppträffar på skolan där lärare ges möjlighet till diskussion. Detta var också något som vi 
samtalade om under intervjuernas gång. Två av de intervjuade lärarna svarade att de förekom 
reflekterande samtal med andra lärare, dock inte i lika stor utsträckning som tidigare. Den tredje 
läraren som arbetar på en annan skola uppgav att detta i stort sett aldrig förekom. Skolverket 
(2000 s.39) menar att det är viktigt för lärare att få reflektera tillsammans med andra lärare. 
Genom att diskutera olika uppfattningar och tolkningar medvetengörs olika synsätt. Lärarna kan 
på så vis tillsammans skapa ett gemensamt förhållningssätt. Att föra sådana diskussioner lärarna 
emellan är viktigt för att komma fram till vad värdegrunden står för och hur den kan komma till 
uttryck i praktiken. Lärarna behöver vara eniga i dessa frågor för att demokratiarbetet ska bli så 
genomtänkt och trovärdigt som möjligt för eleverna (Skolverket 2000 s.39).  Att lärarna arbetar i 
arbetslag är också en aspekt som kan bidra till ett gott demokratiarbete. På så vis kan lärarna 
hjälpas åt i beslutandet av etiska frågor. Under intervjuernas gång uppgav två av lärarna att de har 
ett nära samarbete i arbetslaget, där det också brukar diskutera olika aspekter. Här skulle kunna 
tolkas att två av lärarna har en god förutsättning för demokratiuppdraget men att det skulle 
behövas mer djupa och reflekterande samtal kring demokrati kollegor emellan. Detta kan styrkas 
genom Skolinspektionen (2012 s.8) som också trycker på vikten av att använda deliberativa, 
prövande samtal i t.ex. kollegiala diskussioner för att kritisera och förankra demokratiuppdraget i 
skolan. Möjligen kan viss kritik riktas mot ledningen som inte i tillräckligt stor utsträckning stöttar 
eller skapar utrymme för att sådana samtal skapas kontinuerligt.  

Hur lärarna upplever skolan som demokratisk organisation är också en viktig aspekt för 
utbildandet av demokratiuppdraget. Skolverket (2000 s.26) anger att om lärarna inte har något 
inflytande över sin undervisning, finns det en risk att lärarens attityd till demokratiuppdraget 
minskar, vilket kan smitta av sig på eleverna. Därför är det av vikt att lärarna är en del av en 
demokratisk organisation. Under intervjuens gång framgick att två av lärarna ansåg att de hade 
stort inflytande över sin undervisning. Där de själva fick välja vilket material de ville använda och 
hur undervisningen skulle se ut. Detta visar också Skolverkets (2000 s.26) attitydundersökning, 
som visar att lärarna anser sig ha ett stort inflytande över undervisningen i klassrummet. Val av 
material, arbetssätt och innehåll är aspekter som flertalet lärare ansåg ha inflytande över. Dock 
uppgav en av lärarna som intervjuades i denna studie, att ekonomin gör att urvalet begränsas. I 
Skolverkets (2000 s.26) attitydundersökning framgår också att när det kommer till resurser, 
gruppens storlek och skolmiljön var det dock flera lärare som ansåg att de inte kunde påverka 
dessa förutsättningar. Forskning visar att skolor som har svårt att få elever att ställa upp i 
exempelvis elevråd, även har svårt att få lärare att ställa upp i utvecklingsgrupper och liknande. 
Brist på inflytande och delaktighet gäller alltså inte bara eleverna, utan också lärarna. Detta 
resultat från Skolverket, finner vi också här. En av de intervjuade lärarna menar att skolan inte är 
en demokratisk organisation eftersom att lärarna själva aldrig får vara med och bestämma i större 
frågor. På frågan om läraren ansågs sig vara en del av en demokratisk organisation, gavs följande 
svar:   

Nej för att det är väldigt mycket läraren som bestämmer om det ska vara demokratiskt eller 
inte, jag känner inte att jag är en del av det.  
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Skolverket förklarar att förutsättningarna för att skapa en pedagogisk arena där 
demokratiuppdraget genomsyrar verksamheten, krävs det en ledning som är delaktig, tillgänglig 
och samverkar med sin personal. Där även förväntningar och tydliga krav framgår (Skolverket 
2000 s.41). Här skulle slutsatsen kunna dras, att ledningen på denna skola där läraren är verksam 
behöver bli mer delaktig och samverka med sin personal så att lärarna uppfattar att dessa är en 
del av en demokratisk organisation. Detta för att eleverna i sin tur ska utvecklas till demokratiska 
medborgare. Även Skolinspektionen (2012 s.9) påpekar vikten av en rektor som tar ansvar i 
frågan för att skapa likvärdighet kring demokrati. De förtydligar dock att det slutligen är den 
enskilde lärarens ansvar, men att det är viktigt att denne får stöd och ingår i ett gemensamt 
ramverk.  

 

6.1.4 Kränkningsdimensionen 
Enligt resultatet av intervjuerna med lärarna kan det tolkas som att arbetet mot kränkande 
behandling ses som en främst förebyggande åtgärd. Detta kan vi se i relation med 
värdegrundsarbetet som från intervjuerna upplevs ständigt pågå i vardagen. En av de intervjuade 
lärarna förmedlar även att det är viktigt att som lärare alltid vara konsekvent i sitt handlande. 
Detta uttrycks på följande vis: 

Säger jag att nä gör du det där en gång till så får du inte göra det där. Då vet man i den här 
klassen att då blir det så, det är inte så att jag backar. Man får aldrig backa för en konflikt. 
Aldrig vända ryggen till, vare än må vara. För det är lätt gjort och då får man då får man 
betala i efterhand. 

Dessa ord från läraren får symbolisera vikten av att som lärare ständigt vara konsekvent. Detta 
menar även Person (2010 s.152) som skriver att en viktig grundtanke för att kunna utveckla en 
demokratisk undervisning är ett professionellt förhållningssätt till demokratiska frågor från 
läraren. Person (2010 s.152) problematiserar detta ytterligare genom att förklara att det är svårt att 
få elever till att våga stå för sina värderingar om inte läraren utvecklat denna kompetens. Därmed 
krävs det en god professionalitet hos läraren som klarar av att hantera demokratiska frågor.  
Utifrån detta kan det tolkas att en del av förebyggande arbetet mot kränkande behandling är 
konsekventa lärare, som vågar stå på sig och genom detta är en god förebild för eleverna. 
 
Ytterligare en förebyggande åtgärd är handlingsplanerna som de intervjuade lärarna berättade om. 
Detta innebar att när en kränkande handling hade iakttagits kulle detta dokumenteras. Syftet var 
att dokumentera när det skedde, vilka som var inblandade, hur det såg ut samt uppföljning. Detta 
dokument lämnades sedan till rektorn på skolan. Tanken med dessa dokument upplevs vara till 
för att kunna styrka att ett arbete kring ett problem faktiskt förekommit. Då vi sedan diskuterade 
om vem som tog hand om detta dokument upplevdes svaren som otydliga. Antingen arkiverades 
dessa dokument eller omhändertogs av specialpedagoger. Dock förklarades det om det var en 
allvarligare kränkning, tillkallades ett möte med föräldrar och barn. Att läraren inte tycks vara på 
det klara med vart dessa dokument hamnar är i detta fall en intressant aspekt. Vi kan då fråga oss 
om dessa handlingar endast dokumenteras för sakens skull, för att kunna skydda skolan som 
arena och inte för att motverka att denna händelse upprepades. Dock diskuterades inte dessa 
frågor på djupet, vilket kan vara en orsak till min uppfattning. Vi kan i denna problematik ta 
Skolverket och läroplanen till hjälp, där det uttrycks att all form av kränkande behandling och 
diskriminering aktivt ska motverkas. Att aktivt ta avstånd och motverka sådana aspekter ses som 
skyldigheter för alla som arbetar inom skolans område (Skolverket 2011 s.8). 
 
En annan lärare som är verksam på en annan skola förklarar att de tar andra yrkesgrupper till 
hjälp för att förebygga kränkande behandling. Läraren berättar att kuratorer, psykologer och 
speciallärare brukar göra övningar för klassen. Detta för att dessa yrkesgrupper har mer kunskap 
om hur kränkande behandling kan förhindras och kan då skapa en atmosfär som alla elever mår 
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bra av. Läraren berättar vidare att de också dokumenterar då någon kränkning uppstått. En 
handlingsplan upprättas som vägledning i hur arbetet ska se ut. Exempelvis att föräldrarna ska 
kontaktas och att samtal sker med eleven ifråga en gång i veckan under några veckors tid. Utifrån 
vad denna lärare berättat, skapas en mer tydlig plan över vad dessa handlingsplaner utgör för 
syfte och vi kan därför förstå att det ses som ett nyttigt verktyg i arbetet mot kränkande 
behandling. 

7. Slutsatser  
Arbetet med demokratiuppdraget upplevs oftast landa i ett värdegrundsarbete, vilket jag finner 
mycket positivt. Speciellt när det handlar om yngre barn som eleverna i denna studie. Det är 
självklart viktigt att börja arbetet med värdegrunden redan från barns start i livet. Det som dock 
kan bli problematiskt är att när lärare diskuterar detta arbete görs det oftast utifrån ett vardagligt 
perspektiv. Alltså att i vardagen, i klassrummet, när till exempel någon är elak mot en 
klasskompis, så startas ett samtal om värden, respekt och ansvar. Risken är enligt mig att sådana 
arbetsområden som bemöts i vardagen kanske förblir oreflekterat eller okritiserat. Det är 
möjligen lättare att komma ihåg och att göra en utvärdering efter ett större temaarbete som pågått 
under en tidsbestämd period. Ett värdegrundsarbetet som bara ”flyter” på kanske inte blir 
utvärderat på samma sätt. Det är viktigt att som lärare stanna upp och diskutera frågor som: hur 
bemöter vi utåtagerande elever, hur diskuterar vi hemska nyheter, krig t.ex., eller hur lär vi barn 
att ingripa när andra barn blir retade eller mobbade?  

Något som kom upp i intervjuer som ett sätt för kollegialt lärande var reflekterande samtal med 
kollegor. Tyvärr upplever jag att lärarna inte får tillräckligt mycket tid för att genomföra detta 
kontinuerligt. Här synliggörs ett stort problem, att lärarna inte har tid för att diskutera viktiga 
frågor med sina kollegor. Risken är att lärare då tar snabba och oreflekterade beslut om frågor 
som är så oerhört viktiga. Eller att lärarna känner sig ensamma och stressade i svåra frågor som 
behandlar demokratiuppdraget. 

Det är spännande att höra att eleverna i deras svar inte egentligen anser sig behöva få vara med 
mer och bestämma. Samtidigt framkommer att de flesta elever inte vet vad demokratibegreppet 
betyder. Men de kan diskutera värdegrundsfrågor, samt reflektera över möjlighet till inflytande 
och delaktighet, få bestämma vad de vill jobba med, matråd och så vidare. Ibland kan ordens 
betydelse vara svåra att greppa, men kunskaper om begreppets innebörd ändå finnas och 
förankras.Detta är något som genom studien blir tydligt. 

Ett sätt att arbeta med konflikthantering och det arbete som ska motverka kränkande behandling 
är handlingsplaner, det diskuterar flera av lärarna. Det som var intressant var att det inte fanns 
någon tydlig förklaring till varför eller hur dessa planer skulle användas. Vi skulle även här kunna 
lyfta samtalets vikt, att lärarna med rektor och möjligen specialpedagog få diskutera hur de ska 
använda planerna för att faktiskt motverka kränkande behandling, som de egentligen är till för.  

Det var intressant hur en lärare förklarade att denne arbetade med läroplan, kursplaner för att 
diskutera demokratibegreppet med sina elever. Samtidigt som eleverna får förståelse i vad som 
förväntas av dem, vad målen är för kursen, så får de också chans att prata om 
demokratibegreppet i relation till det de arbetar med. Jag hoppas att fler arbetar på detta 
arbetssätt eller att flera som läser denna studie kan ta till sig detta och pröva i sina klassrum då jag 
tror att det är ett framgångsrikt sätt.  

Vi kommer nästan under hela studien tillbaka till vikten av samtal, med kollegor och med barn. 
Demokrati verkar handla mycket om samtal, men också att gynnsamma metoder för att lära om 
demokrati, är just olika typer av samtal.  
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Jag vill avsluta med ett talande citat från elev 2 som berättar för mig om alla människors lika 
värde. Oavsett vad man anser är viktigt för barn att lära sig, så följer alltid demokratiuppdraget 
med och jag hoppas att vi aldrig slutar diskutera eller kritisera detta arbete. Att det får lyftas i 
diskussioner gång på gång, för om vi blickar ut i världen, så inser vi ganska snabbt, att det 
viktigaste vi har, är varandra:  

Det beror inte på storlek eller ålder. Utan man är lika värda liksom om man är åtta och den 
andra är nio dom är ju ändå samma värda. 
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9. Bilagor  
Bilaga 1 

 Intervjuguide 

Lärare:  

Hur ser du på begreppet skolans demokratiuppdrag? Vad innebär detta för dig? 

Hur arbetar ni för att alla elever ska utveckla kunskaper om vad demokrati innebär? 

 Hur diskuteras begreppet demokrati med eleverna? 

 Hur diskuteras demokratibegreppet i ett större sammanhang, globalt och politiskt? 

Hur arbetar ni för att överföra demokratins värden? 

 Hur arbetar ni för att medvetandegöra eleverna om alla människors lika värde? 

 Hur diskuteras egenskaper som empati och respekt? 

Hur arbetar ni för att eleverna ska få praktisera demokrati i undervisningen? 

På vilket sätt arbetar ni med detta i undervisningen?  

Finns dessa tankar med i planeringen?  

Vilka ämnen är mer gynnsamma än andra? 

Hur arbetar ni för att motverka kränkande behandling i undervisningen? 

I vilken utsträckning är det möjligt att följa Lgr 11 när det gäller demokratiuppdraget? 

Finns det några begränsningar i utövandet av demokratiuppdraget? 

Vilka förutsättningar behövs för ett välutvecklat demokratiarbete?  

Vilka metoder är mest gynnsamma för ett utvecklande av demokratiarbetet? 

 När och hur tycker du att demokratiarbetet blir som allra bäst? 

Ges du som lärare stöd i att utveckla demokratiarbetet i undervisningen?  

Stöd genom andra lärare, rektorer etc.  Finns tid för reflekterande samtal etc.? 

Känner du dig som en del av demokratisk organisation?  

Hur mycket inflytande har du över arbetssätt, innehåll och material?  

Finns det något som ni önskar tillägga? 

 Vad tyckte ni om frågorna? 

 

Elever: 

 Har du hört ordet demokrati?  

Vad tänker du på när du hör det ordet?  

Har ni pratat om ordet demokrati i klassen? 

 Om ja... Vad sa ni då?  
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 Om nej... Ordet demokrati innebär t.ex. att alla ska bli lyssnade på, att man ska respektera 

varandra, vara snäll, få vara med och bestämma och säga vad man tycker 

 Har ni pratat om att alla människor är lika mycket värda? Vad menar man med det?  

 Brukar läraren prata om hur man ska vara i klassen?  

 Vad säger läraren då?  

Hur övar ni på det här? 

Hur kan man träna på att lyssna på sina kompisar? 

Får du vara med och bestämma i klassrummet? 

Lyssnar läraren och klasskompisarna på dig om du vill säga något? 

Hur är man en bra kompis? 

Vad kan man göra om någon i klassen är elak mot någon annan? 

Hur mycket får ni vara med och påverka?  

 Hur får ni vara med och bestämma i klassrummet? 

Kan man välja olika sätt att jobba på?  

 Tas dina intressen in i klassrummet?  

 Är det något ämne där ni får vara mer delaktiga i planeringen eller innehållet?  

 Kan ni vara med och bestämma regler i klassrummet? 

Känner du att du skulle vilja vara med och bestämma mer i klassrummet?  

 När eller vad skulle du vilja kunna påverka mer? 

 Hur skulle det gå till? Så att alla kan få sin röst hörd. 

Finns det något mer som du vill berätta? 
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